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Abstrakt  

Diplomová práca sa zaoberá vytvorením programovej aplikácie pre správu údržby  

investičného majetku vo firmách ESOX, spol. s.r.o. a ESOX-PLAST s.r.o. Na úvod 

práce sú uvedené teoretické východiská ktoré boli pri tvorbe diplomovej práce 

používané. Ďalej je v práci zhodnotená súčasná situácia spoločností a riešeného 

problému. Nasleduje samotné vytvorenie aplikácie, ktorej jednotlivé časti sú 

v diplomovej práci popísané. Na záver sú zhrnuté prínosy vytvorenej programovej 

aplikácie a jej zhodnotenie z ekonomického hľadiska.  

 

Abstract 

Diploma thesis is about development of program application for management 

maintenance of fixed assets for the companies ESOX, spol. s.r.o. and ESOX-PLAST 

s.r.o. In the first part of the work are mentioned theoretical backgrounds which where 

used to create diploma thesis. Further in the work there is evaluated  the current 

situation of companies and also current situation of the solved problem. It follows by 

the creation of the application which single parts are described in the diploma thesis. At 

the conclusion there are summarized benefits of the program application and its 

assessment from an economic perspective. 

 

Kľúčové slová 

Programová aplikácia, Visual Basic, SQL, údržba investičného majetku, oprava, revízie, 

databáza, Business Intelligence 

 

Keywords 

Program application, Visual Basic, SQL, maintenance of fixed assets, repair, revision, 

database, Business Intelligence 
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Úvod 
 

Pre každú spoločnosť je veľmi dôležité poznať problematiku vlastných nákladov. Či už 

to sú náklady z výrobnej, finančnej či obchodnej činnosti. Tieto náklady spoločnosti 

sledujú rôznymi spôsobmi, najčastejšie však pomocou informačného systému. Náklady 

vynaložené na údržbu investičného majetku sa nachádzajú často v pozadí – nevenuje sa 

im rovnaká pozornosť ako predchádzajúcim. Je to predovšetkým z toho dôvodu, že tieto 

náklady bežný informačný systém často nezahŕňa. Náklady na údržbu majetku však 

môžu pre spoločnosť znamenať vysoké finančné čiastky, preto je dôležité im venovať 

minimálne rovnakú pozornosť. Je potrebné včas si uvedomiť kedy je údržba zariadenia 

prijateľná a kedy by bolo zariadenie výhodnejšie predať. Spoločnosti ESOX, spol. s.r.o. 

a ESOX-PLAST s.r.o., pre ktoré som diplomovú prácu vytvorila si tieto skutočnosti 

uvedomili už dávnejšie a rozhodli sa sledovanie údržby zariadení značne zefektívniť. 

 

Vymedzenie problému a ciele práce 
 

Spoločnosti ESOX spol. s.r.o. a ESOX-PLAST s.r.o., momentálne sledujú vykonané 

údržby pomerne prácne. Zamestnanci údržby zapisujú vykonané činnosti do 

papierových dokumentov, prípadne dokumentov programu Excel. Z takto zapísaných 

dát sa však veľmi ťažko tvoria rôzne prehľady nákladov. Taktiež je pre zamestnancov 

zložité vytvoriť plán údržby a vyčísliť predpokladané náklady údržby na nasledujúce 

účtovné obdobie.  

 

Cieľom diplomovej práce je vytvorenie programovej aplikácie, ktorá bude slúžiť pre 

správu údržby investičného majetku. Aplikácia zautomatizuje zadávanie dát o údržbách, 

poskytne prehľad plánovaných činností údržby a prehľad nákladov na údržby 

jednotlivých zariadení. Ďalej sa pomocou vytvorenia dátovej  kocky umožní prezeranie 

zadaných dát údržby investičného majetku z rôznych pohľadov.  
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1. Teoretické východiská 
 

1.1Podnikový informačný systém 
 

Podnikový informačný systém je interný informačný systém, ktorý podporuje činnosť 

právnickej osoby – najčastejšie firmy, podnikateľského subjektu, prípadne inštitúcie 

verejnej a štátnej správy. Slúži tiež k podpore menších a malých právnických subjektov, 

čím sú myslené fyzické osoby, alebo malé firmy do piatich zamestnancov. (1) 

 

V literatúre sa vyskytujú rôzne definície informačného systému podniku. Jedna z nich 

napríklad vraví, že informačný systém organizácie predstavuje súbor činností, ktoré 

zabezpečujú zber, prenos, uchovanie, spracovanie, distribúciu a prezentáciu dát 

potrebných k rozhodovaniu, tak aby riadiaci zamestnanci mohli vykonávať svoje 

funkcie čo najefektívnejšie. (1) 

 

Úlohou informačného systému je predovšetkým zaisťovať vo firme dostatok 

relevantných, aktuálnych a presných dát v dopredu stanovených termínoch a vo vhodnej 

forme pre podporu rozhodovacieho procesu. Informačné systémy sa tak stávajú 

súčasťou systému riadenia firmy. (1) 

 

Informačný systém je možné popísať mnohými spôsobmi – od bežného jazyka, cez 

technické výkresy a schémy až po blokové diagramy. Najúčinnejším spôsobom jeho 

zachytenia je však pomocou architektúry. (1) 
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1.1.2 Architektúra informačného systému 
 

Dôležitou podmienkou úspešnej realizácie podnikateľskej stratégie je jasná predstava čo 

chce podnik pomocou IS/ICT dosiahnuť. Práve pre získanie tejto predstavy je účelné 

spracovať architektúru IS/ICT. Celkovú architektúru interného informačného systému je 

možné definovať nasledovne: (1) 

 

- pomocou blokov, alebo modulov architektúry 

- väzbami medzi nimi 

- väzbami s okolím, ktorými je interný systém prepojený s okolím organizácie 

 

Základnými komponentmi informačného systému je predovšetkým programové 

vybavenie (software), technické vybavenie (hardware), užívatelia a organizačné 

opatrenia, prípadne smernice, ktoré slúžia na riadenie prevádzky informačného systému. 

Znázornenie architektúry IS/ICT sa líši podľa toho, ktorý komponent chce spoločnosť 

momentálne sledovať. Z tohto pohľadu hovoríme hlavne o architektúre: (1) 

 

- úloh – popisuje funkčnosť informačného systému, jeho programové vybavenie 

a úlohy, ktoré vo firme prebiehajú 

- dátovej – popisuje dátovú základňu v spoločnosti, určuje ktoré aplikácie pracujú 

s ktorými dátami, aké sú medzi nimi vzájomné väzby, kto za ktoré dáta 

zodpovedá a pod.  

- technologickej – popisuje technické prostriedky, ich umiestnenie, určuje kto je 

za ne zodpovedný, aké sú konkrétne technické parametre zariadení a pod. 
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1.2 Databázy 
 

Pojem databáza je v dnešnej dobe iste každému známy. Ľudia neustále potrebujú 

evidovať a zhromažďovať množstvo informácií. Celá dnešná moderná spoločnosť je 

postavená na databázových systémoch – od evidencie občanov, cez zdravotníctvo, 

hospodárstvo, školstvo až po výskum alebo sieť mobilných telefónov. Súčasné pojmy 

ako sú napríklad databáza, entita, atribút entity a väzby medzi entitami vznikol v 60. 

rokoch. Tieto pojmy sa dajú vysvetliť nasledovne: (11) 

 

Databáza predstavuje súbor dát, ktoré slúžia pre popis reálneho sveta (napr. evidencia 

študentov v škole). Pod pojmom entita rozumieme prvok reálneho sveta (napr. študent, 

človek), ktorý je popísaný určitými charakteristikami – vlastnosťami. Tieto 

charakteristiky sa považujú za atribút (napr. meno študenta, priezvisko, vek). Veľmi 

dôležitým pojmom je väzba medzi entitami. Entity zodpovedajú prvkom reálneho sveta, 

ktoré majú medzi sebou určitý vzťah – napríklad každý študent má na škole svoje 

jedinečné osobné číslo, ktoré nemôže mať nikto ďalší. Vtedy hovoríme o väzbe 1:1 (1 

študent = 1 osobné číslo). Ďalším typom väzby je väzba 1:N o ktorej hovoríme 

napríklad v skutočnosti, keď napríklad jeden človek vlastní viacero kreditných kariet, 

pričom každú z týchto kariet môže vlastniť len jedna osoba.  Posledným typom väzby je 

M:N, pri ktorej nie je žiadne obmedzenie. Príkladom je situácia keď študent vysokej 

školy má zapísaných niekoľko predmetov, ktoré môžu byť navštevované viacerými 

študentmi. (11) 

 

Okrem spomenutých pojmov je nutné vysvetliť ešte jeden, ktorým je databázový model. 

Databázový model môžeme chápať ako prostriedok pre popis databázy. Najskôr sa 

používali modely dvoch typov – hierarchický (vzťahy nadriadenosti a podriadenosti 

medzi entitami) a sieťový (vychádza z teórie grafov, kde uzly v grafe zodpovedajú 

entitám a orientované hrany definujú vzťahy medzi nimi). Neskôr sa tieto modely 

ukázali ako nedostatočné, preto vznikol relačný model, ktorý sa stal štandardom 

a používa sa dodnes. (11) 
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1.2.1 Relačná databáza 

 

Základným pojmom relačnej databázy je relácia, ktorú si vieme predstaviť ako tabuľku 

skladajúcu sa zo stĺpcov a riadkov. Stĺpce v tabuľke zodpovedajú jednotlivým 

vlastnostiam (atribútom) entity. Údaje v riadku predstavujú jednotlivé záznamy. Ako 

príklad uvediem tabuľku „Študent“: (11) 

 

Číslo Meno Priezvisko Rok narodenia Dosiahnuté vzdelanie 

1 Ján Novák 1999 ZŠ 

2 Peter Nový 1985 SŠ 

3 Elena Nováková 1987 VŠ 

Tabuľka 1: Tabuľka "Študent" 

 

Atribúty tabuľky sú teda – Číslo, Meno, Priezvisko, Rok narodenia a Dosiahnuté 

vzdelanie. Jednotlivé záznamy – riadky, predstavujú skutočnosť o študentoch v reálnom 

svete. (11) 

 

Tabuľka je základom pre budovanie celej databázy. Relácia teda zodpovedá celej 

tabuľke a prvok relácie predstavuje jeden konkrétny riadok (záznam). Súbor tabuliek 

tvorí celú databázu – relačnú schému. Tvorba „dobre navrhnutých“ tabuliek je 

z dlhodobého hľadiska kľúčová – v dlhodobej prevádzke databázového systému by sa 

chyba v návrhu tabuľky riešila len veľmi ťažko a mohla by mať katastrofálne dôsledky. 

(11) 

 

Pri práci s databázovými tabuľkami je užitočné, ak nie priamo nevyhnutné, mať aspoň 

jednu položku (stĺpec) takú, ktorá nám bude záznam v tabuľke jednoznačne 

identifikovať. Táto položka sa nazýva primárny kľúč, pričom jeho hodnota je jedinečná 

to znamená, že pre žiadne dva riadky v tabuľke nemôže nastať situácia, že by hodnota 

primárneho kľúča bola totožná. Databázové systémy umožňujú definovať ako primárny 
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kľúč aj n-ticu položiek. V tom prípade sa môžu jednotlivé položky n-tice opakovať, 

nesmú byť však všetky položky totožné súčasne. (11) 

 

„Nemenej dôležitá je aj funkčná závislosť. Funkčnú závislosť si dokážeme predstaviť 

ako tvrdenie o reálnom svete. Napríklad plat zamestnanca závisí na tom, akú vykonáva 

funkciu, tj. plat závisí na funkcii, zapisujeme FUNKCIA->PLAT. Druhým príkladom by 

mohla byť výška cestovného, ktorá závisí na dĺžke vlakovej trasy, tj. DĹŽKA_TRASY-

>VÝŠKA_CESTOVNÉHO. Takých príkladov z bežného života by sme našli veľa.“ 1 

 

1.2.2 Normálne formy 
 

Pojem normálnych foriem sa používa v spojitosti so správne navrhnutými tabuľkami, 

ktoré by mali spĺňať 4 základné normálne formy. (11) 

 

1. Normálna forma (1NF) 

 

Prvá normálna forma vraví, že atribúty tabuľky by mali byť atomické tzn. nedeliteľné. 

V prípade, že túto podmienku tabuľka spĺňa, môžeme povedať, že sa nachádza v prvej 

normálnej forme. (11) 

 

  

                                                 
1 SKŘIVAN J. Databáze a jazyk SQL [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z:  

http://interval.cz/clanky/databaze-a-jazyk-sql/  
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2. Normálna forma (2NF) 

 

Tabuľka je v druhej normálnej forme, keď spĺňa prvú normálnu formu a navyše každý 

atribút, ktorý nie je primárnym kľúčom je na primárnom kľúči úplne závislý. Z toho 

vyplýva, že sa nesmie v riadku tabuľky objaviť položka, ktorá by bola závislá len na 

jednej časti primárneho kľúča. (11) 

 

3. Normálna forma (3NF) 

 

Relačná tabuľka je v tretej normálnej forme práve vtedy, keď spĺňa druhú normálnu 

formu a všetky atribúty, ktoré nie sú primárnym kľúčom sú vzájomne nezávislé. (11)   

 

Boyce-Coddova normálna forma 

 

„Poslednou prakticky užívanou formou je tzv. Boyce-Coddova normálna forma 

(BCNF). Tabuľka spĺňa BCNF, práve keď pre dve množiny atribútov A a B platí: A->B  

a súčasne B nie je podmnožinou A, potom množina A obsahuje primárny kľúč tabuľky. 

Táto forma zjednodušuje prácu s tabuľkami, vo väčšine prípadov, ak dobre postupujeme 

pri tvorbe tabuliek, aby spĺňali postupne 1NF, 2NF a 3NF, forma BCNF je splnená.“2 

 

 

  

                                                 
2 SKŘIVAN J. Databáze a jazyk SQL [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z:  

http://interval.cz/clanky/databaze-a-jazyk-sql/  
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1.3 Microsoft SQL Server 2005 
 

Spoločnosti musia v dnešnej dobe riešiť veľa úloh, ktoré sa týkajú dát. Musia prijímať 

rýchlejšie rozhodnutia orientované na dáta, potrebujú zvyšovať produktivitu a flexibilitu 

vývojárov, musia čeliť tlakom na zníženie celkovej výšky rozpočtu na informačné 

technológie a zároveň vytvárať infraštruktúru tak, aby vyhovovala stále náročnejším 

požiadavkám. (10) 

 

SQL server 2005 je navrhnutý tak, aby podnikom pomohol tieto úlohy vyriešiť. Toto 

riešenie pre správu a analýzu dát poskytuje zvýšené zabezpečenie, škálovateľnosť a 

dostupnosť podnikových dát a analytických aplikácií a súčasne uľahčuje ich vytváranie, 

nasadenie a správu. (10) 

 

SQL Server 2005, ktorý ďalej rozširuje výkonné funkcie produktu SQL Server 2000, 

predstavuje integrované riešenie pre správu a analýzu dát a uľahčuje spoločnostiam 

všetkých veľkostí vykonávať  nasledujúce operácie: (10) 

 

- vytvárať, nasadzovať a spravovať podnikové aplikácie, ktoré sú 

zabezpečenejšie, škálovateľnejšie a spoľahlivejšie (10) 

- maximalizovať produktivitu informačných technológií zjednodušením vývoja a 

podpory databázových aplikácií (10) 

- zdieľať dáta medzi viacerými platformami, aplikáciami a zariadeniami, a 

uľahčiť tak prepojenie interných i externých systémov (10) 

- riadiť náklady, bez toho aby došlo k zníženiu výkonu, dostupnosti, 

škálovateľnosti či zabezpečenia (10) 

 

SQL Server 2005 zdokonaľuje infraštruktúru dát v troch kľúčových oblastiach: správa 

podnikových dát, produktivita vývojárov a business intelligence. Prináša taktiež nové 
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možnosti z hľadiska dostupných cien a licencií a upgradeov na SQL Server 2005 a 

Microsoft Windows Server System. (10) 

 

1.3.1 Business Intelligence 
 

Služby Business Intelligence sa objavili v systéme SQL Server pomerne nedávno. 

S dynamicky rastúcou úlohou informačných technológii v podnikaní sa výrazne zvýšil 

aj počet a výkon aplikácií, ktoré ukladajú dáta. Všetky organizácie sa stretávajú 

s problémom, že všetky podnikové aplikácie spravidla používajú systémy na ukladanie 

dát, ktoré sú konkrétnym aplikáciám prispôsobené. Vďaka svojmu špecifickému návrhu 

môžu aplikácie rýchlo riešiť konkrétne požiadavky užívateľov, ale ich rozmanitosť 

prináša problémy v organizácii. (4) 

 

Napríklad informácie o zákazníkoch môžu byť rozdelené do veľkého množstva rôznych 

databáz či tabuliek. Dáta môžu byť navyše uložené v odlišných tabuľkových formátoch 

a komunikácia so zákazníkmi sa niekedy nachádza v rôznych e-mailových systémoch 

a aplikáciách na správu kontaktov. Pri plánovaní výroby sa môžu používať 

nekompatibilné systémy riadenia projektu a ERP (enterpise resource planning). (4) 

 

Spoločnosti, ktoré chcú všetky interne vytvorené dáta využiť, potrebujú tieto veľké 

objemy dát zjednotiť do jednej konzistentnej sady. Práve tieto služby ponúkajú nástroje 

Business Intelligence, ktoré sa dajú využiť na vybudovanie výkonnej aplikácie na 

analýzu dát pričom dokážu konsolidovať podnikové informácie do jedného 

analytického systému. Funkcie Business Intelligence zahŕňajú tri komponenty, ktoré 

spoločnostiam umožňujú: (4) 

 

- Integrovať, filtrovať a transformovať dáta z viacerých zdrojov 

- Vytvárať ad hoc alebo automatizované zostavy 
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- Poskytnúť výkonné nástroje na skúmanie a analýzu dát 

- Hľadať v masívnych objemoch dát vzory optimalizácie podnikových procesov 

 

Integration Services 

 

Prvá verzia integračnej platformy novej generácie od spoločnosti Microsoft  - služba 

SQL Integration Services (SSIS) sa dodávala spolu so systémom SQL Server 2005. 

Táto služba umožnila spoločnostiam vybudovať výkonné a pružné platformy a aplikácie 

na integrovanie dát, ktoré svojimi možnosťami ďaleko prekonávali jednoduché úlohy 

presunu dát pomocou predchádzajúcej služby DTS (Data transformation Services). (4) 

 

„Služba SSIS ponúka všetky funkcie podnikovej triedy, ktoré sú k dispozícii 

v aplikáciách typu ETL (Extract, Transform, and Load). Okrem toho však organizáciám 

dovoľuje vytvárať aplikácie, ktoré môžu spravovať databázy či systémové prostriedky, 

reagovať na databázové a systémové udalosti a dokonca integrovať s užívateľmi.“ 3 

 

Táto služba tiež zahŕňa rôzne úlohy, vďaka ktorým môžu balíčky odosielať alebo 

sťahovať súbory zo serveru protokolu FTP (File Transfer Protocol), manipulovať so 

súbormi v adresároch, importovať súbory do databáz alebo exportovať dáta do súboru. 

Služba SSIS taktiež dokáže spúšťať aplikácie, integrovať s webovými službami, 

odosielať či prijímať informácie zo služby MSMQ (Microsoft Message Queue) 

a odpovedať na udalosti WMI (Windows Management Instrumentation). Vďaka 

kontajnerom môže služba SSIS spúšťať celé pracovné postupy v rámci cyklu s rôznymi 

vstupmi od jednoduchého čítača po súbory v adresári či na základe výsledku dotazu. 

K špecializovaným úlohám patrí aj kopírovanie objektov systému SQL Server v rámci 

prostredia a tiež správa záloh databázy, opakované indexovanie a ďalšie operácie 

údržby. Ak užívateľ nenájde v štandardnej inštalácii služby SSIS úlohu, ktorá by spĺňala 

                                                 
3 HOTEK M. Microsoft SQL Server 2008. 2009, s. 35. 
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jeho potreby, môže napísať vlastný proces pomocou nástrojov VSTA (Visual Studio 

Tools for Applications). (4) 

 

Okrem úloh pracovných postupov sú súčasťou služby SSIS výkonné komponenty na 

prenos dát a manipuláciu s nimi. Dáta sa dajú síce v rámci úlohy transportu dát iba 

presunúť z jedného umiestnenia do iného, avšak dáta prenášané modulom môže 

užívateľ taktiež rôznymi spôsobmi spracovať. Pri vykonávaní úlohy môže užívateľ 

napríklad odfiltrovať neplatné dáta, vykonávať komplexné výpočty a prevádzať dátové 

typy. Prichádzajúce dátové toky sa dajú v závislosti na určitej podmienke rozdeliť do 

viacerých cieľových umiestnení. Prostredníctvom aplikácie fuzzy vyhľadávania 

a zoskupovania je možné pracovať s veľmi pružnými funkciami párovania 

a zoskupovania nad rámec jednoduchých zástupných znakov. Je rovnako možné 

kombinovať viacero prichádzajúcich dátových tokov a odoslať ich do jedného 

cieľového umiestnenia. Úlohy služby SSIS poskytujú navyše nasledujúce možnosti: 

zmeniť mapovanie znakov, previesť sady dát na kontingenčnú tabuľku a naopak, 

vypočítať agregačné funkcie, radiť dáta, vytvoriť vzorku dát a vyhľadávať v texte. (4) 

 

Reporting Services 

 

„Organizácie všetkých veľkostí potrebujú konzistentný a štandardizovaný prístup 

k veľkým objemom dát, ktoré sú v rámci podniku uložené. Bolo by síce pekné, keby 

všetci užívatelia vedeli písať dotazy na zdroje dát alebo keby vývojári naprogramovali 

užívateľské rozhranie pre všetky požiadavky na prácu s dátami. Väčšina organizácií si 

to však nemôže dovoliť. Koncový užívatelia preto potrebujú prístup k nástrojom, ktoré 

umožnia vytvárať štandardizované zostavy dostupné v rámci celej organizácie a okrem 

toho dovolí koncovým užívateľom generovať ad hoc zostavy.“4 

 

                                                 
4 HOTEK M. Microsoft SQL Server 2008. 2009, s.37. 
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Služba SQL Server Reporting Services (SSRS) vypĺňa spomenutú medzeru 

v požiadavkách na dáta. Služba totiž poskytuje pružnú platformu pre návrh zostáv 

a distribučných dát v rámci spoločnosti. Oddelenie informačných technológií môže 

jednoducho a rýchlo vytvoriť ucelené zostavy a sprístupniť ich na jednom či viacerých 

portáloch, kde k nim užívatelia môžu pristupovať na základe pružných pravidiel 

zabezpečenia. (4) 

 

„Užívatelia môžu pristupovať k zostavám, ktoré sa generujú na vyžiadanie alebo sa 

zobrazujú na základe dát v medzipamäti a obnovujú sa na základe plánu. Užívatelia 

môžu ďalej konfigurovať odbery zostáv. Služba SSRS v tomto prípade vytvorí plán 

spustenia zostavy (formátovaný podľa užívateľských požiadaviek) a potom ju odošle 

užívateľovi prostredníctvom uprednostňovaného distribučného kanálu. Vedúci predaja 

môže napríklad požiadať o odber zostavy denných predajov tak, aby služba generovala 

zostavu o polnoci po uzavretí všetkých predajných aktivít, zapísala ju vo formáte PDF 

a odoslala ju na jeho e-mailovú adresu, kde si ju môže ráno vyzdvihnúť 

a skontrolovať.“ 5 

 

Súčasťou služby SSRS sú dva hlavné komponenty: server zostáv a nástroj Report 

Designer. Server zostáv je zodpovedný za hosťovanie všetkých vytvorených zostáv 

a zaisťuje ich zabezpečenie. Po odoslaní požiadavky užívateľa o zostavu sa server 

zostáv musí pripojiť k základným zdrojom dát, zhromaždiť dáta a vygenerovať 

výsledný formát zostavy. Vykreslenie zostavy vychádza buď z požiadaviek užívateľa 

alebo z naplánovanej úlohy, ktorá umožní spustiť zostavu v hodinách nižšej aktivity. 

Aby mal server zostáv s čím pracovať musia byť najskôr zostavy vytvorené. Činnosti 

týkajúce sa vytvárania a ladenia zostáv zaisťuje druhý spomenutý komponent tzv. 

Report Designer. „Integrované komponenty umožňujú užívateľom vytvárať širokú škálu 

zostáv od jednoduchých tabuliek až po zostavy s viacerými úrovňami jednotlivých 

zostáv, vnorených zostáv, grafov, prepojených zostáv a odkazov na externé 

prostriedky.“5 (4) 

                                                 
5 HOTEK M. Microsoft SQL Server 2008. 2009, s.37. 
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Analysis Services 

 

S narastajúcimi firemnými dátami sa zvyšuje potreba nástrojov, ktoré užívateľovi 

umožnia rozhodovanie v takmer reálnom čase. Užívatelia nemôžu čakať, kým oddelenie 

informačných technológií pripraví zostavy prispôsobené stovkám otázok, ktoré môže 

položiť len jediný užívateľ. Oddelenie nemôže mať dostatočnú kapacitu na to aby 

vytváralo stovky zostáv, ktoré ostatní zamestnanci spoločnosti pre svoju prácu 

potrebujú. (4) 

 

„Služba SQL Analysis Services (SSAS) vznikla preto aby preklenula priepasť medzi 

požiadavkami firemných užívateľov na dáta a schopnosti oddelenia informačných 

technológií tieto dáta poskytovať. Služba SSAS zahŕňa dve komponenty: OLAP a Data 

Mining (dolovanie dát).“ 6 

 

 Modul OLAP umožňuje zavádzanie, dotazovanie a správu kociek. Kocka môže zahŕňať 

viaceré dimenzie a viacero hierarchií v rámci dimenzie. Užívateľ má možnosť zvoliť 

rôzne možnosti dostupné pre zobrazenie a spôsob radenia členov. Veličiny môžu byť 

navrhnuté ako jednoduché aditívne prvky alebo zložité užívateľsky definované schémy 

agregácie. (4) 

 

„Modul Data Mining rozširuje možnosti podnikovej analýzy a umožňuje užívateľom 

hľadať vzory a predpovedať budúci vývoj. Pomocou jedného z niekoľkých algoritmov na 

dolovanie dát, ktoré su súčasťou systému SQL Server 2005, môžu podniky spracovávať 

časové trendy dát, určovať, ktoré faktory ovplyvňujú rozhodovanie zákazníkov, alebo 

dokonca podľa nákupných vzorov meniť usporiadanie predajní, aby sa maximalizoval 

ich ekonomický potenciál.“6 

 

                                                 
6 HOTEK M. Microsoft SQL Server 2008. 2009, s. 38. 
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1.4 Programovací jazyk Visual Basic 
 

Visual Basic je programovací jazyk vyvinutý spoločnosťou Microsoft. Pôvodne bol 

vytvorený z dôvodu jednoduchšieho písania programov pre operačný systém Windows. 

Základom jazyka je staršia verzia programovacieho jazyka zvaná Basic. Visual Basic 

umožňuje rýchly vývoj aplikácií s grafickým užívateľským rozhraním, prístup 

k databázam, prácu so vzdialenými objektmi, ich tvorbu a správu. (2) 

 

Visual Basic je vývojový nástroj, pomocou ktorého je možné zostavovať užitočné 

softwarové aplikácie s grafickým užívateľským rozhraním, vhodné pre najrôznejšie 

prostredia. Programovací jazyk Visual Basim umožňuje vytvárať aplikácie pre operačný 

systém Windows, web, príručné zariadenia a pre celú radu ďalších prostredí a nasadení. 

Najväčšou výhodou tohto jazyka je to, že bol navrhnutý pre zvýšenie produktivity 

každodennej práce vývojára, predovšetkým vtedy, keď potrebuje pracovať 

s informáciami v databázach alebo vytvárať riešenia pre Internet. Ďalším prínosom je, 

že vo chvíli keď sa užívateľ s prostredím Microsoft Visual Studio 2010, v ktorom je 

jazyk Visual Basic 2010 používaný, zžije môže pomocou rovnakých nástrojov písať 

programy pre prostredie Microsoft Visual C++ 2010, Microsoft Visual C# 2010, 

Microsoft Visual Web Developer 2010 a pre ďalšie nástroje a kompilátory tretích strán. 

(2) 

 

Aplikácia Visual Studio 2010 je k dispozícii v niekoľkých rôznych verziách, medzi 

ktoré patria napríklad Ultimate Edition, Premium Edition, Profesional Edition, Team 

Foundtation Server a Express Edition. (2) 

 

Visual Basic umožňuje vytvárať spustiteľné súbory .EXE, ovládacie prvky ActiveX, 

alebo dynamické knižnice (*.dll), ale primárne sa používa k vývoju Windows aplikácií 

a k rozhraniu databázových systémov. (2) 
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1.5 SOFTIP Profit 
 

Produkt SOFTIP Profit je informačný systém vyvinutý spoločnosťou Softip, a.s., ktorý 

poskytuje integrované riešenie pre riadenie ekonomicko-finančných procesov, procesov 

obchodnej činnosti a materiálovej logistiky a komplexné riešenie pre personálne 

a mzdové riadenie spoločnosti. (12) 

 

Systém SOFTIP Profit obsahuje nasledujúce moduly: 

 

Obchodná logistika – nákup a evidencie zásob 

 

Nákup - Práca v oblasti zásobovania sortimentom pre obchodné účely i obchodného pre 

vlastnú spotrebu  (13) 

Sklad - Spracovanie kompletnej agendy skladového hospodárstva (13) 

 

Obchodná logistika – predaj 

 

Odberateľské objednávky - Nástroje na interaktívne a automatické spracovanie 

objednávok pre  individuálne a hromadné vyskladnenie a pod. (13) 

 

Dodacie listy - Tvorba a evidencia dodacích listov ako prvotných dokladov o dodaní 

predmetu dodávky v rámci predaja, cudziemu odberateľovi i v rámci firmy (13) 

 

Fakturácia - Tvorba odberateľských faktúr bez väzby na prvotné doklady vrátane 

tvorby dokladov z dodacích listov, objednávok alebo predfaktúr (13) 

 

Expedícia - Riešenie obchodného prípadu členením na etapy od prijatia objednávok, 

cez naplánovanie na rozvoz, až po ukončenie po návrate vodiča (13) 
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Doprava - Sledovanie prevádzky a vyhodnocovanie jázd všetkých vozidiel 

a mechanizmov (13) 

 

Ekonomika a financie 

 

Účtovníctvo - Vykonávanie účtovných operácií s integrovaním finančného účtovníctva 

s nákladovým (13) 

 

Saldokonto - Evidencia pohľadávok a záväzkov k analytickým účtom vedeným v 

hlavnej knihe v účtovníctve (13) 

 

DPH - Evidencia DPH automaticky s vystavením odberateľskej alebo zaevidovaním 

dodávateľskej faktúry, prípadne zaúčtovaním na účty DPH (13) 

 

Dodávatelia - Riešenie komplexnej evidencie dodávateľských faktúr vrátane knihy, 

kontroly, schvaľovacieho procesu a zaúčtovania (13) 

 

Pokladňa - Spracovanie činností vyplývajúcich z vedenia firemnej pokladne 

automatizovaným spôsobom (13) 

 

Cestovné príkazy - Evidencia a tlač tuzemských a zahraničných príkazov na pracovné 

cesty, úzko spolupracuje s aplikáciou POKLADŇA (13) 

 

Obstarávanie majetku - Riešenie problematiky obstarania majetku podľa investičných 

zákaziek (13) 

 

Dlhodobý majetok - Riešenie odpisovania pre evidované položky majetku daňovým a 

účtovným spôsobom (13) 

 

Drobný majetok - Evidencia dlhodobého hmotného majetku do 30 000 Sk a 

nehmotného majetku do 50 000 Sk (13) 
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Inventúry  - Nástroje pre vykonávanie inventúr dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku a následná inventarizácia aj prostredníctvom prenosných terminálov a 

čiarových kódov (13) 

 

1.6 Analýza konkurencie v odvetví – Porterov model 
 

Podľa Portera závisí ziskovosť odvetvia na piatich dynamických faktoroch. Tieto 

faktory ovplyvňujú ceny, náklady a potrebné investície firiem v danom odvetví. Pred 

tým ako podnik vstúpi na trh, musí analyzovať „päť síl“, ktoré vypovedajú 

o príťažlivosti odvetvia. (6) 

 

Porterov model je postavený na predpoklade, že strategická pozícia v podniku 

pôsobiaceho v určitom odvetví je určovaná predovšetkým pôsobením piatich 

základných faktorov. Sú to základné zložky odvetvovej štruktúry, ktoré môžu byť pre 

konkurenciu hnacou silou. Je potrebné si uvedomiť, že v rôznych odvetviach nebudú 

mať všetky tieto faktory rovnakú dôležitosť. Systémový rámec piatich činiteľov 

umožňuje firme, aby prenikla do štruktúry daného odvetvia a presne určila činitele, 

ktoré sú pre konkurenciu v tomto odvetví rozhodujúce. Porterov model piatich 

konkurenčných síl patrí medzi často používané nástroje analýzy odborového okolia 

podniku. Spoločnosť teda musí analyzovať vplyv piatich faktorov, ktorými sú: (6) 

 

- Hrozba silnej rivality 

- Hrozba vstupu nových konkurentov 

- Hrozba nahraditeľnosti (substitúcie) výrobku 

- Hrozba rastúcej vyjednávajúcej sily zákazníkov 

- Hrozba rastúcej vyjednávajúcej sily dodávateľov 
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1.7 SWOT analýza 
 

SWOT analýza je jednou z najčastejšie využívaných analytických metód. SWOT je 

skratka z anglického originálu: Strenghts – silné stránky, Weaknesses – slabé stránky, 

Opportunities – príležitosti, Threats – hrozby. Pomocou SWOT analýzy teda 

spoločnosti dokáže analyzovať svoje vnútorné prostredie – silné a slabé stránky 

a zároveň uvedomiť si príležitosti a ohrozenia identifikované vo vonkajšom prostredí. 

(6) 

 

Analýzu SWOT zaraďujeme medzi základné metódy strategickej analýzy podniku. 

Komplexne pojatá SWOT analýza stavia silné a slabé stránky firmy, prípadne jej časti, 

oproti zisteným príležitostiam a hrozbám, ktoré vyplývajú z okolia a vymedzuje tak 

pozíciu firmy, alebo jej časti ako východisko pre definovanie stratégie ďalšieho rozvoja. 

SWOT analýza ďalej môže slúžiť ako podklad pre definovanie vízie či pre identifikáciu 

kritických oblastí. (6) 

  



 28 

2. Analýza súčasnej situácie 

 

2.1 História spoločnosti ESOX, spol. s.r.o. a ESOX-PLAST s.r.o. 

 

V roku 1993 vznikla zápisom do obchodného registra spoločnosť ESOX, spol. s.r.o. Ide 

o nástrojáreň pre výrobu vstrekovacích foriem na plasty a lisovacie nástroje pre 

spracovanie tenkých plechov a dosiek plošných spojov pre automobilový 

a elektrotechnický priemysel. (15) 

 

Pri výrobe foriem je veľmi dôležité ich vyskúšanie a tak spoločnosť pristúpila 

k hľadaniu partnera, ktorý by jej pomohol vytvoriť dcérsku spoločnosť – lisovňu 

plastov. Skúšky by sa tak mohli vykonávať v mieste prevádzky a práve to bolo hlavným 

dôvodom založenia spoločnosti ESO-PLAST s.r.o. (15) 

 

Spoločnosť ESO-PLAST s.r.o. vznikla v roku 1998 ako dcérska spoločnosť dvoch 

firiem – ESOX s.r.o. a Plastic Molding Technology Slovakia s.r.o. V roku 2008 

odkúpila spoločnosť ESOX s.r.o. podiel spoločnosti PMT a stala sa tak jediným 

vlastníkom spoločnosti ESO-PLAST, ktorá bola následne premenovaná na ESOX-

PLAST s.r.o. (15) 

 

V roku 2007 ukončila spoločnosť sťahovanie z prenajatých priestorov do svojich 

vlastných, nachádzajúcich sa v obci Uhorská Ves medzi Liptovským Mikulášom 

a Liptovským Hrádkom. (15) 

 

V roku 1998 začínala spoločnosť ESOX -PLAST s.r.o. s desiatimi zamestnancami. 

S rozšírením výroby a zvyšovaním produkcie tento počet v súčasnosti zvýšil na 120. 
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2.2 Charakteristika spoločnosti ESOX, spol. s.r.o. 

 

Spoločnosť ESOX, spol. s r.o. ponúka komplexné služby na vývoj a výrobu 

vstrekovacích foriem pre presné technické výlisky z plastu a gumy, lisovacích nástrojov 

pre spracovanie tenkých plechov a dosiek plošných spojov a presných komponentov do 

automatov v automobilovom priemysle. Tieto služby predstavujú úplný proces vývoja a 

výroby od poradenstva a konzultácie so zákazníkom, cez návrh a konštrukciu, výrobu, 

zostavenie, otestovanie a odovzdanie produktu zákazníkovi a po záručný a pozáručný 

servis. (16) 

 

Najväčší objem produkcie spoločnosti tvorí výroba foriem pre lisovanie termoplastov a 

gumy. Formy sa vyznačujú vysokými nárokmi na presnosť a riešením odformovania aj 

zložitých výliskov. Výroba foriem zahŕňa aj bezodpadové riešenia s teplými rozvodmi 

od firiem HASCO, MOLD, MASTER a SYNVENTIVE. Všetky formy sú vyrábané s 

využitím 3D obrábania na CNC obrábacích strojoch. (16) 

 

Do výrobného programu produkcie lisovacích nástrojov patria rezné nástroje v presnosti 

0,02 mm, ktoré sa používajú hlavne na strihanie pružných dosiek plošných spojov pre 

elektrotechnický priemysel. Ďalej postupové nástroje s ohýbaním do konečného tvaru, 

prizmové a odpružené ohýbačky a rôzne montážne, zváracie a vŕtacie prípravky. (16) 

 

Tretiu dôležitú zložku produkcie tvorí výroba presných komponentov pre automatizáciu 

a robotizáciu výrobných liniek automobilového priemyslu v presnosti 0,01 mm. (16) 
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2.3 Charakteristika spoločnosti ESOX-PLAST s.r.o. 

 

Hlavným obchodným zameraním spoločnosti je produkcia plastových výliskov a 

komponentov. Spoločnosť ponúka konvenčné lisovanie a lisovanie so záliskom. Svojim 

zákazníkom poskytuje aj balenie a skladanie plastových výrobkov. Spoločnosť ESOX-

PLAST s.r.o. spolupracuje s mnohými medzinárodnými korporáciami patriacimi do 

skupiny "Fortúne 1000". Vynikajúca údržba a opravy foriem zabezpečujú produkciu 

podľa časového harmonogramu a minimalizujú prestoje. Spoločnosť ďalej ponúka 

kompletnú konštrukciu a výrobu nástrojov v priestoroch nástrojárne. Kvalita výliskov je 

neustále sledovaná a kontrolovaná podľa štandardov ISO 9001. Spoločnosť poskytuje 

kompletný manažment projektov od prvého návrhu až po plnú produkciu. Inžiniering a 

konzultácie sú pre zákazníkov zdarma. Know – how spoločnosti je udržiavané 

a rozvíjané kvalifikáciou pracovníkov a ich odborným rastom, využívaním know – how 

materských spoločností, moderným technologickým vybavením, profesionálnym 

prístupom vyplývajúcim z jednoznačného zamerania spoločnosti, komunikáciou so 

zákazníkmi servisom a starostlivosťou o majetok zákazníka. Spoločnosť sa zameriava 

na priamy prospech pre zákazníka prostredníctvom kvality dodávky, plnenia 

požiadaviek zákazníka, pružnej realizácie zmien a sprostredkovaním poradenstva pri 

výrobe foriem a výliskov. (15) 

 

Budúci osoh pre zákazníka spočíva v servise a starostlivosti o formy, budovaní 

dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, v nových ekonomických riešeniach pre 

zákazníkov. (15) 
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2.4 Organizačná štruktúra spoločností 

 

Najvyšším orgánom spoločností ESOX, spol. s.r.o. a ESOX-PLAST, s. r. o. je 

predstavenstvo. Tvoria ho majitelia firmy a určuje stratégiu a ciele spoločnosti. 

Schvaľuje investičné zámery, rozhoduje o použití zisku, prípadne o vysporiadaní straty. 

Stratégiou majiteľov spoločnosti je zapojiť do vedenia aj manažérov, ktorí majú 

možnosť spolupodieľať sa na tvorbe plánov spoločnosti a sú následne informovaní o ich 

výsledkoch. 

 

Nižší stupeň v organizačnej štruktúre je tvorený jednotlivými úsekmi. Ide 

o individuálne časti organizačnej štruktúry vedené manažérmi s potrebnými odbornými 

vedomosťami, skúsenosťami a znalosťami. Každý úsek má ďalej podľa svojej potreby 

vytvorené oddelenia, ktoré vymedzujú povinnosti jednotlivých pracovníkov a pomáhajú 

efektívne a úsporne riešiť dané úlohy. 

 

 

Organizačná štruktúra spoločnosti ESOX, spol. s.r.o. a spoločnosti ESOX - PLAST 

s.r.o. je nasledovná: 
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2.5 Externá analýza spoločnosti – Porterov model piatich síl 

 

2.5.1 Zákazníci 

 

Zákazníci spoločnosti ESOX, spol. s.r.o. rovnako ako spoločnosti ESOX-PLAST s.r.o. 

pochádzajú prevažne z automobilového a elektrotechnického priemyslu. Spoločnosti 

majú prevažne rovnakých zákazníkov a to z toho dôvodu, že keď si dá zákazník 

zhotoviť formu na plastové výlisky väčšinou si tiež objedná aj lisovanie týchto 

výliskov. Medzi najvýznamnejších zákazníkov spoločností patria: 

 

Tuzemskí zákazníci: 

 

• Valeo, Košice 

• B/S/H, Michalovce 

• Embraco, Spišská Nová Ves 

• GGP, Poprad 

• Magna Slovteca, Nové Mesto nad Váhom 

• Hengstler, Kežmarok 

 

Zahraniční zákazníci: 

 

• Valeo, Italy 

• Schneider Electric, France 
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2.5.2 Dodávatelia 

 

Dodávateľov spoločnosti ESOX, spol. s.r.o. môžeme rozdeliť na dve skupiny - 

dodávateľov materiálu na formy a dodávateľov náradia a súčiastok k obrábacím 

zariadeniam. 

 

Dodávatelia materiálu: 

 

• DME 

• Bohler 

• Mould Masters  

 

Dodávatelia náradia a súčiastok: 

 

• Semaco 

• Hasco 

 

Rovnako do dvoch skupín môžeme rozdeliť aj dodávateľov spoločnosti ESOX-PLAST 

s.r.o. a to na dodávateľov materiálu (granulátu) a dodávateľov kovových dielov. 

 

Dodávatelia granulátu: 

 

• BSH 

• Biesterfeld 

• LATI 
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Dodávatelia kovových dielov: 

 

• OMT 

• Dynacast 

• Klauke 

 

Spoločnosti majú ďalej spoločných dodávateľov dopravy, sú to napríklad dopravné 

spoločnosti Lezitrans a Abies. V prípade výpadku spomenutých dopravných spoločností 

sú v zálohe aj ďalšie, ktorých je v okolí pôsobenia firiem ESOX, spol. s.r.o. a ESOX-

PLAST s.r.o. niekoľko.  

 

2.5.3 Konkurenti 

 

Čo sa týka spoločnosti ESOX, spol. s.r.o., spoločnosť má dnes svoje miesto na 

slovenskom trhu vo výrobe foriem pre lisovanie plastov. Spoločnosť obsadila popredné 

miesto, ktorého udržanie si vyžaduje neustále sledovanie konkurencie na domácom 

trhu. Medzi najväčších konkurentov v rámci Slovenska patria: 

 

• Prvá prešovská nástrojáreň 

• Tesla Stropkov a.s. 

• HTP Vráble 

 

Z dôvodu konkurencieschopnosti, nakoľko najväčšou konkurenciou je cenová úroveň 

v ázijských krajinách firma nadviazala spoluprácu s čínskou nástrojárňou a momentálne 

dokáže zákazníkom ponúkať lepšiu cenu a formy v štandardnej európskej kvalite 

s európskymi zárukami. 
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Konkurencia spoločnosti ESOX-PLAST s.r.o. sa v súčasnosti pomaly rozrastá. 

Spoločnosť však dokáže cenovo konkurovať ako na tuzemských tak aj na zahraničných 

trhoch, čoho dôkazom je neustály záujem o vyrábané produkty. Spoločnosť sa snaží 

zvyšovať konkurencieschopnosť napríklad aj na základe zapojenia sa do Slovenského 

plastikárskeho klastra, ktorý umožňuje firmám s podobných zameraním spolupracovať 

a prekonať tak množstvo svojich obmedzení. 

 

2.5.4 Substitúty 

 

Rovnocenné substitúty foriem na plastové výlisky a plastových dielov v súčasnosti 

neexistujú. V dnešnej dobe je výroba z plastu veľmi populárna a plast sa používa takmer 

v každom priemysle. V budúcnosti je na základe rozvoja používaných materiálov 

možnosť vytvorenia istých substitútov. Spoločnosti sa však snažia tento trend zachytiť 

napríklad zapojením sa do výskumno-vývojových aktivít v rámci eurofondov 

v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Technickou univerzitou v Žiline 

a v Košiciach.  

 

2.5.5 Hrozba vstupu nových firiem na trh 

 

Hrozba vstupu nových firiem na trh prichádza predovšetkým z ázijských krajín, ktoré 

vedia poskytnúť pomerne lacnejšiu výrobu, na základe lacnej pracovnej sily. Tieto 

krajiny však v súčasnosti nemajú dlhodobú tradíciu a vlastné know-how, čo súvisí aj 

s nedostatočnou kvalitou preto sú momentálne pre väčších zákazníkov nedôveryhodné, 

teda aj nevyhľadávané. 
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2.6 Interná analýza spoločnosti - SWOT analýza 

 

2.6.1 Silné stránky  

 

•  viac ako 16 ročné skúsenosti 

•  technologické vybavenie 

•  vysoká kvalita produkcie a manažment kvality certifikovaný normou kvality ISO 9001 

•  odborne vyškolený personál 

•  dlhodobé dodávateľsko-odberateľské vzťahy so silnými zahraničnými spoločnosťami 

•  flexibilita pri uspokojovaní i náročných požiadaviek 

•  inovácie výrobných postupov 

•  vnútrofiremná kultúra 

•  vlastné know-how 

•  nástrojáreň v spojení s lisovňou dáva predpoklad na vyššiu konkurencieschopnosť 

 

2.6.2 Slabé stránky 

 

• nákladovosť výroby 

• kapacitné nedostatky  

• časová náročnosť výrobných procesov 

• nedostatok vlastných finančných zdrojov potrebných na uskutočnenie projektu v    

reálnom termíne 

• nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily 
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2.6.3 Príležitosti 

 

•  zrýchlenie výrobného procesu 

•  rozšírenie sortimentu výrobkov 

•  náskok pred krajinami z ázijských trhov 

•  možnosť nájsť odberateľov v rôznych odvetviach priemyslu 

•  možnosti ďalšej automatizácie 

•  napojenie na väčších a stabilnejších klientov 

•  zvýšenie obratu a zamestnanosti 

•  využitie podporných programov EÚ v rámci štrukturálnych fondov 

•  zvyšovanie kvality výrobkov a služieb 

 

2.6.4 Hrozby 

 

• strata komparatívnych výhod pri vstupe veľkých zahraničných konkurentov na 

slovenský trh 

• stagnácia spoločnosti z dôvodu kapacitných obmedzení 

•  príchod novej konkurencie z ázijských krajín 

• finančná hospodárska kríza a s ňou spojený nižší dopyt po produktoch spoločností 

•  strata potenciálnych veľkých zákazníkov, ktorí vyžadujú veľkokapacitnú výrobu a 

sklady 

• vysoké daňové a odvodové zaťaženie podnikateľov 

 



 39 

2.7 Informačné technológie a informačný systém 

 

2.7.1 Počítačová sieť 

 

Počítačovú sieť tvorí štruktúrovaná kabeláž rýchlosti 1 GB, ktorá sa využíva na 

pripojenie pracovných staníc do siete a na IP telefonovanie a druhá nezávislá podsieť 

Zwicker. Vo firme sa nachádzajú 3 servery z ktorých prvý slúži ako mail server, druhý 

ako aplikačný server a tretí ako file server. Tieto servre sú od firmy HP a Dell. Jeden 

počítač slúži ako firewall. Všetky servre aj pracovné stanice sú postavené na 

procesoroch od firmy Intel.  

 

Počítačová sieť je rozdelená do viacerých blokov, ktoré sú navzájom prepojené 

optickým káblom. Switche sa nachádzajú v štyroch od seba nezávislých rackoch, 

pričom hlavný rack so všetkými servermi je v klimatizovanej miestnosti. Pre externých 

návštevníkov firmy je zriadený Wifi Acces Point. Interní zamestnanci sú pripojení za 

firewallom. 

  

2.7.2 Hardware a software 

 

V rámci firmy sú nazdielané dve veľkokapacitné tlačiarne od firmy Xerox a Konica 

minolta. Pre potreby konštrukcie je nazdielaný veľkoformátový plotter od firmy HP.  

 

Jednotlivé pracovné stanice a server sú zálohované individuálne záložnými zdrojmi. Do 

počítačovej siete sú cez rozhranie Ethernet pripojené aj CNC stroje (systém Zwicker). 

Do siete sú tiež pripojené riadiace stanice dochádzkového systému.  
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Operačné systémy serverov a pracovných staníc sú od firmy Microsoft. Operačné 

systémy na serveroch sú 64 – bitové verzie Microsoft Windows Server 2003 a 2008. 

Ako mailový server slúži Microsoft Exchange server 2007, pre správu databáz je na 

aplikačnom servri nainštalovaný Microsoft SQL Server 2005. Firewall firmy je riešený 

softwarovo pomocou programu Kerio winroute firewall, na tom istom počítači beží 

antispamový software Xwall. Antivirusové riešenie je od firmy Eset – Nod 32.  

 

Na pracovných staniciach je nainštalovaný operačný systém Microsoft Windows XP, 

prípadne Microsoft Windows Vista. Na najnovších pracovných staniciach sa používa 

Microsoft Windows 7. Vo firme sa používa štandardný balík kancelárskych aplikácií 

MS Office verzie 2007 a 2010. Ako hlavný informačný systém firmy sa používa balík 

modulov Softip Profit, ktorý pokrýva oblasti ekonomiky, financií, logistiky, skladového 

hospodárstva a mzdovej a personálnej agendy. Ako doplnok pokrývajúci oblasť výroby 

v nástrojárni a produkcie lisovne sa používajú programy vyvinuté vo firme. Tieto 

programy zároveň zdieľajú dáta s modulmi aplikácie Softip Profit. Pre potreby 

konštrukcie foriem sa používajú CAD systémy, UNI GRAPHICS a Solid Edge. Pre 

bankové operácie sa používajú aplikácie E-bankingu.  

 

2.7.3 Ukladanie a zálohovanie dát 

 

Ako hlavné úložisko dokumentov vytvorených vo firme slúži file server. Vo firme je 

zavedený systém obehu a sledovania dokumentov a úloh od firmy Sova, ktorý sa ale 

v blízkej  budúcnosti plánuje nahradiť systémom Microsoft SharePoint. Databázy SQL 

servera sú denne plne zálohované a všetky dôležité adresáre file servera sú denne 

inkrementálne zálohované na dva nezávislé, od seba vzdialené pevné disky. Pravidelne 

sa časť obsahu týchto pevných diskov presúva na DVD médiá v dvoch kópiách, z ktorej 

jedna kópia je uložená v uzamykateľnej nehorľavej skrini.  
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2.8 Evidencia investičného majetku 

 

Ako náhle spoločnosť investičný majetok zakúpi, musí byť tento majetok riadne 

evidovaný. Na evidenciu investičného majetku sa v spoločnosti používa aplikácia Softip 

Profit – Investičný majetok. Pri prihlásení do programu si vyberáme databázu, s ktorou 

chceme pracovať – na výber je databáza spoločnosti ESOX, spol. s.r.o. 

(PerseusEsoxEUR) a databáza spoločnosti ESOX-PLAST s.r.o. (PerseusPlastEUR). 

Zariadenie sa zapisuje do príslušnej databázy spoločnosti, ktorá ho kúpila. Zariadenie, 

ktorého hodnota je pod 500 Eur sa zapisuje do spoločnej databázy Drobný investičný 

majetok. Na zápis investičného majetku a jeho administratívu v rámci programu Softip 

Profit majú právo výhradne zamestnanci ekonomického oddelenia.  

 

Pri zaradení investičného majetku sa mu pridelí inventárne číslo, ktoré je jeho 

jedinečným identifikátorom. Ďalej sa vyplnia údaje o zariadení (názov, rok výroby, 

výrobné číslo, ...), príslušenstvo, doplnkové údaje  a ostatné údaje ako napríklad počet 

kusov alebo obrázok. Nie všetky údaje je potrebné vyplniť. Pri doplnkových údajoch si 

môžu užívatelia sami pomenovať jednotlivé polia, ktoré môžu byť pri každej skupine 

zariadení rôzne. V súčasnosti však spoločnosť doplnkové údaje nevyužíva, teda nie sú 

vytvorené ani skupiny zariadení.  

 

Program Softip Profit nám ďalej umožňuje vykonávať rôzne činnosti ako napríklad 

inventúry majetku, uzávierky, rôzne služby (zmena hesla, zmena databázy, ...) 

a prehľady. Informácie uložené v databáze sa pomocou spomenutého programu dajú 

importovať napríklad do programu Microsoft Excel, prípadne sa dajú previesť do 

formátu dokumentu s príponou .pdf. Zaradený investičný majetok vyzerá v programe 

Softip Profit nasledovne: 
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Obrázok 1: Investičný majetok - Softip Profit 

 

Okrem údajov o investičnom majetku, ktoré sa nachádzajú vo vyššie uvedených 

databázach, existujú aj údaje, ktoré sú zapísané v rôznych elektronických alebo 

papierových dokumentoch. Sú to napríklad záručné listy, informácie od dodávateľa 

o údržbe zariadenia, prípadne rôzne technické informácie o zariadení. Tieto údaje sú 

uložené samostatne, prípadne založené v zakladačoch. Papierové dokumenty zvyčajne 

nie sú digitalizované do elektronickej podoby.  
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2.9 Údržba investičného majetku 

 

Väčšina zariadení, ktoré sú zaradené v investičnom majetku spoločnosti podlieha 

pravidelným údržbám a revíziám. Týka sa to predovšetkým zariadení lisovne 

a nástrojárne. Okrem zariadení podlieha pravidelným údržbám aj budova, čím sú 

myslené predovšetkým rozvody, kotolňa, vodáreň a stavba. Údržba a revízie majetku sa 

vykonávajú pravidelne v presných intervaloch, ktoré sú určené buď výrobcom, 

užívateľom  alebo vychádzajú zo zákona. Každé zariadenie má rovnako dané činnosti, 

ktoré sa musia pri danej údržbe postupne vykonať. Údržbár je povinný viesť 

dokumentáciu o vykonaných údržbách a dbať na splnenie všetkých činností údržby 

v určenom termíne. 

 

Okrem údržby a revízií sa na zariadeniach môžu vykonávať aj rôzne ďalšie činnosti, 

ktoré sú dôležité pri získavaní informácií o stave zariadenia. Je to napríklad stav 

motohodín pri lisoch, ktoré upozorňujú na potrebu výmeny oleja a musia byť teda často 

zaznamenávané a sledované. Jednotlivým zariadeniam, ktoré spadajú pod pravidelné 

údržby a revízie, a činnostiam, ktoré sa musia na týchto zariadeniach vykonať sa budem 

venovať v nasledujúcich kapitolách.        

 

2.9.1 Zariadenia údržby a revízií 

 

Medzi zariadenia, ktoré sú pravidelne udržiavané patria predovšetkým stroje nástrojárne 

a lisovne spoločnosti. V každom oddelení sa nachádza niekoľko druhov zariadení.  

 

Najdôležitejším zariadením lisovne sú vstrekovacie lisy, spolu s príslušenstvom, ktoré 

je nevyhnutné pre správne fungovanie výroby plastových výliskov. Príslušenstvom sú 

myslené napríklad nasávacie dopravníky, alebo sušičky. Ďalším dôležitým zariadením 

lisovne sú temperačné zariadenia foriem, či regulátory horúcich vtokov. Podobných 
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zariadení je v lisovni samozrejme viac, ostatné sa však nevyskytujú v takom veľkom 

počte, preto sú zaradené do skupiny „ostatné zariadenia“. Medzi tieto zariadenia patria 

napríklad elektrické testery, drvičky, chladiace veže a manupilátory. Každý druh 

zariadenia má svoj vlastný plán údržby, ktorý treba každoročne napĺňať. 

 

Nástrojáreň podobne ako lisovňa obsahuje mnoho zariadení, ktoré sa však na rozdiel od 

lisovne využívajú na výrobu lisovacích foriem a nástrojov pre technické výlisky. 

Zariadenia nástrojárne, ktoré musia byť pravidelne udržiavané sú teda predovšetkým 

obrábacie centrá, hĺbičky a rezačky. Podobne ako v lisovni má každá skupina zariadení 

vlastný plán údržby. K údržbe v rámci nástrojárne patrí aj údržba foriem. 

 

Okrem zariadení, ktoré sa nachádzajú v oddeleniach nástrojárne a lisovne spoločnosť 

disponuje zariadeniami, ktoré sú používané vo všetkých oddeleniach, preto patria spolu 

so zariadením ako sú elektrické a ostatné rozvody, osvetlenie, vodáreň a kotolňa do 

rovnakej skupiny „budova“. Medzi tieto zariadenia patria ďalej napríklad kompresory, 

žeriavy a chladiace zariadenia. 

 

Osobitnou skupinou investičného majetku spoločnosti je zariadenie informačného 

systému. Patria sem všetky servre, tlačiarne, plotter, osobné počítače a ostatné 

zariadenia, ktoré sa na podporu informačného systému využívajú. Tieto zariadenia 

štandardne nepodliehajú žiadnemu plánu údržby – sú udržiavané permanentne, vždy 

keď je to potrebné sa jednotlivé zariadenia opravia, prípadne vymenia. Tieto zariadenia 

teda na rozdiel od ostatných nevyžadujú žiadnu dokumentáciu ohľadom údržby.  
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2.9.2 Činnosti údržby investičného majetku 

 

V rámci údržby sa v spoločnostiach ESOX, spol. s.r.o. a ESOX-PLAST s.r.o. 

vykonávajú rôzne činnosti. Sú to predovšetkým pravidelné údržby a revízie zariadení, 

ktoré môžu zahŕňať u každého typu zariadenia odlišné úkony. Medzi údržbu patria 

taktiež opravy zariadení, ktoré sú však na rozdiel od vyššie spomenutých činností 

neplánované. Pri vstrekovacích lisoch sa navyše vykonáva činnosť „zápis motohodín“, 

ktorá slúži na pravidelné zaznamenávanie počtu motohodín každého lisu.  

 

Údržba 

 

Každá skupina zariadení má svoj spôsob údržby, preto budem k popisu údržby 

pristupovať jednotlivo podľa rozdelenia, ktoré sa nachádza v kapitole 1.9.1. 

 

Zariadenia lisovne a nástrojárne 

 

Údržbu zariadení môžeme rozdeliť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je z hľadiska 

intervalu jej vykonávania. Podľa toho sa delí na dennú, týždennú, mesačnú, polročnú 

a ročnú. Ku každému typu údržby sú následne pridelené činnosti, ktoré je nutné na 

danom zariadení vykonať. Druhý spôsob delenia je z hľadiska jej charakteru, kde 

rozlišujeme údržbu prediktívnu, pravidelnú a generálnu. Pri rozdelení údržby podľa jej 

charakteru musíme osobitne počítať aj s čistením a kontrolou, pretože tieto činnosti nie 

sú v spomenutých kategóriách zahrnuté. 

 

Každé zariadenie má vlastný údržbársky denník, v ktorom sú uvedené konkrétne 

činnosti jeho údržby, interval v akom sa musí činnosť vykonávať a zamestnanec ktorý 

je za ich vykonanie zodpovedný. 
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Postup vykonávania údržby je nasledovný: 

 

• údržbár podľa údržbárskeho denníka zistí akú údržbu je nutné na zariadení 

vykonať 

• údržbár postupne vykoná všetky potrebné činnosti, pričom sa drží údržbárskeho 

manuálu 

• údržbár zaznamená vykonanie a výsledok údržby do priložených záznamov 

v údržbárskom denníku 

• v prípade zistenia poruchy alebo nutnosti výmeny niektorých častí zariadenia 

tieto skutočnosti zapíše do denníka a následne rieši tak aby bolo zariadenie čo 

najskôr k dispozícii 

 

Budova 

 

Stroje, ktoré spadajú do kategórie budova sú udržiavané podobne ako zariadenie 

nástrojárne a lisovne. Samotná budova, pod ktorou sa rozumie samotná stavba, okná 

a strešná krytina je udržiavaná permanentne. Elektrické a vzduchové rozvody, voda, 

kotolňa a požiarne zariadenie sú udržiavané v rámci pravidelných revízií, ktorým sa 

budem venovať v časti „Revízie“. 

 

Zariadenie informačného systému 

 

Ako som už spomínala zariadenia informačného systému nespadajú pod žiadny plán 

údržby. Ich údržbou sa rozumie predovšetkým pravidelná aktualizácia softwaru 

a čistenie hardwaru aby sa predišlo možným kolíziám. 
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Revízie 

 

Pravidelné revízie sa vykonávajú ako na zariadení budovy tak aj na strojoch nástrojárne 

a lisovne. Revíziu budovy je potrebné vykonať raz za päť rokov. Do tejto revízie spadá 

revízia bezpečnostných prvkov, kamerového systému, osvetlenia, elektrických 

a vzduchových rozvodov, kotolne a stavby.  

 

Spoločnosť disponuje vlastnou vodárňou, preto je potrebné pravidelne vykonávať 

skúšku kvality vody a kontrolu čističky odpadových vôd. Každoročne je tiež 

vykonávaná revízia zariadenia požiarnej ochrany. Osobitne sa robia revízie chladenia, 

ktoré sú vykonávané každých šesť mesiacov. 

 

Jednotnú skupinu zariadení, ktoré podliehajú revíziám predstavujú elektrické 

zariadenia. Ich revízie sa delia na tri skupiny – revízie pevne pripojených zariadení, 

revízie prenosných zariadení a revízie ručného náradia.  

 

Revízie pevne pripojených zariadení sa vykonávajú v rovnakom intervale ako revízie 

budovy, čiže raz za päť rokov. Do tejto kategórie spadajú zariadenia ako sú 

vstrekovacie lisy, obrábacie centrá, hĺbičky, rezačky a ostatné zariadenia, ktoré sa 

vzhľadom na veľkosť a váhu nezvyknú premiestňovať.  

 

Pod pojmom prenosné zariadenia sa rozumejú napríklad sušičky, regulátory horúcich 

vtokov, temperačné zariadenia a kancelárska technika. Tieto zariadenia podliehajú 

revízii každé dva roky. 
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Posledná skupina elektrických zariadení – ručné náradie je revidované podľa 

použiteľnosti jednotlivých zariadení. Interval revízií týchto zariadení je vymedzený od 

jedného mesiaca do pol roka. Ručné náradie sú napríklad vŕtačky, frézy, alebo 

teplovzdušné pištole. 

 

Oprava 

 

Poruchy sa samozrejme vyskytujú pri všetkých zariadeniach. Niektoré zariadenia, 

prípadne časti zariadení sú však poruchové viac ako ostatné, preto sú súčiastky na ich 

opravu nakupované predbežne a zaradené do skladu náhradných dielov.  

 

Ako náhle sa zistí na niektorom zo zariadení porucha, musí byť zaevidovaná 

v dokumentoch zariadenia. Po evidencii sa pristupuje k riešeniu poruchy. Ak sa 

náhradný diel potrebný na opravu nachádza na sklade údržbár ho zo skladu vydá 

a zariadi opravenie poruchy. V prípade, že náhradný diel naskladnený nie je údržbár 

vypíše žiadanku na jeho objednanie. Na základe schválenej žiadanky od vedúcej 

ekonomického oddelenia je náhradný diel objednaný. Ihneď po dodaní dielu je 

vykonaná oprava zariadenia.   

 

V prípade zložitejších porúch, alebo v prípade že je zariadenie v záručnej lehote sa 

kontaktuje dodávateľ zariadenia, ktorý poskytne potrebný servis. Oprava zariadenia sa 

nakoniec rovnako ako porucha zaeviduje do dokumentov. 
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Zápis motohodín 

 

Ako som už spomínala zápis motohodín sa týka výlučne vstrekovacích lisov. 

Zaznamenávanie motohodín slúži najmä na určenie doby, kedy je potrebné skontrolovať 

olej v lise – vždy je to po určitom počte motohodín. Motohodiny sa musia 

zaznamenávať pravidelne – zvyčajne raz do týždňa. Pri kontrole oleja údržbár zistí, či je 

potrebná výmena alebo postačí olej vyčistiť. Samotná výmena a čistenie oleja už patria 

do činnosti údržba. Motohodiny sa zapisujú do predom pripravených papierových 

dokumentov, ktoré sa nachádzajú pri každom vstrekovacom lise v údržbárskom 

denníku. 

 

2.9.3 Údržbárske dokumenty  

 

Každé zariadenie lisovne a nástrojárne musí mať pri sebe priložené údržbárske 

dokumenty, ktoré je potrebné pravidelne vypĺňať. V súčasnosti majú všetky zariadenia 

rovnakú dokumentáciu, pričom sa dbá na jednotný formát dokumentov. Táto 

dokumentácia sa nazýva „Údržbársky denník“. Údržbársky denník je označený 

identifikačným číslom zariadenia, názvom zariadenia a svojim identifikačným číslom.  

 

V denníku sa nachádza „Prevádzkový a údržbársky manuál“, ktorý môže byť pre každé 

zariadenie rôzny. Manuál obsahuje činnosti pravidelnej, generálnej a prediktívnej 

údržby, čistenia a kontroly spolu s intervalom ich vykonávania. Rovnako určuje aj 

pracovníka, ktorý je poverený údržbu vykonať – údržbár, prípadne zoraďovač. Ak je 

potrebné pri niektorej z činností použiť predpísané prípravky sú taktiež tieto prípravky 

uvedené v manuáli. V záverečnej časti údržbárskeho manuálu sú uvedené prípadné 

poznámky k údržbe zariadenia, meno a podpis zamestnanca, ktorý manuál spracoval 

a dátum vytvorenia manuálu. 
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Nie všetky činnosti, ktoré je potrebné pri údržbe vykonať je možné spísať do jedného 

riadku údržbárskeho manuálu. Existujú totiž činnosti, ktoré sú zložitejšie, preto musí 

byť aj ich popis podrobnejší – zvyčajne ide o postup presne stanovený dodávateľom 

zariadenia. Pre túto skutočnosť sa k údržbárskemu manuálu prikladá aj potrebná 

dokumentácia od dodávateľa, kde sú presne stanovené postupy a obrázky podľa ktorých 

je možné jednotlivé činnosti údržby vykonať. 

 

Údržbársky denník ďalej obsahuje „Záznam operatívnej údržby“, do ktorého sa 

zaznamenáva, kedy bola operatívna údržba vykonaná a aký bol výsledok údržby. 

Operatívna údržba sa vykonáva denne a výsledok sa označuje popisom „ok“ – bez 

závad, „nok“ – zistená závada, prípadne „x“ – stroj nepracoval. 

 

Ďalší záznam, ktorý patrí do údržbárskeho denníka je „Záznam pravidelnej údržby 

zariadenia“. Okrem týždenných, mesačných, polročných a ročných údržieb sa sem 

zaznamenáva aj počet motohodín zariadenia a prípadné poznámky k údržbám. 

 

Ak je na zariadení vykonaná v rámci údržby činnosť, ktorá nie je pravidelne 

vykonávaná a neplánuje sa, je zaznamenaná v poslednej časti údržbárskeho denníka, 

ktorou je „Záznamník údržbárskych prác“. Záznamník obsahuje dátum vykonania 

údržby, popis činnosti, počet motohodín a podpis zamestnanca, ktorý údržbu vykonal. 

Zapisujú sa sem napríklad výmeny filtrov a ostatných častí zariadenia, alebo opravy. 

Príklad údržbárskeho denníka je uvedený v prílohe diplomovej práce. 

 

Okrem údržbárskych denníkov sa na sieti v adresároch údržbárov nachádzajú 

dokumenty, kde sú uložené informácie o všetkých zariadeniach. Každá skupina 

zariadení sa nachádza vo vlastnom zošite programu Microsoft Excel, kde sú v hárkoch 

popísané jednotlivé zariadenia. Nachádzajú sa tu prevažne technické informácie ako 

napríklad informácie uvedené na nasledujúcom obrázku.  
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Obrázok 2: Základné informácie o lise 

 

Pre dokumentáciu opráv ostatných zariadení a budovy je vytvorená kniha opráv, ktorá 

sa v súčasnosti vedie len v papierovej forme. Ďalšiu dokumentáciu predstavujú revízne 

správy, ktoré obsahujú informácie o vykonaných revíziách. 

 

2.10 Úložiská informácií a dokumentov 

 

Ako som už v kapitole „Evidencia investičného majetku“ spomínala, základné 

informácie o zariadeniach sú uložené v databázach investičného majetku, pričom každá 

spoločnosť má vlastnú databázu. Okrem týchto informácií sa pravidelne ukladajú 

údržbárske dokumenty, ktoré sú vytvorené prevažne v programoch Microsoft Word 

a Microsoft Excel. 

 

Vytváranie a spravovanie dokumentov súvisiacich s údržbou investičného majetku majú 

na starosti zamestnanci údržby. Každý zamestnanec má svoj priestor na firemnej sieti, 
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ktorý môže využívať na ukladanie svojich dát. K niektorým adresárom majú prístup 

všetci zamestnanci údržby. Väčšina dokumentov je uložená práve v spoločných 

adresároch. Často sa však stáva, že zamestnanci, ktorí sa starajú o údržbu zariadení 

ukladajú elektronické dokumenty do svojich privátnych adresárov. Ostatní zamestnanci 

tak k nim nemajú žiaden prístup, čo môže znamenať, že dokumenty nebudú v potrebnú 

chvíľu k dispozícii. 

 

Faktúry, z ktorých sa vyčíslujú náklady na údržbu sú uložené v databáze účtovníctva. 

Dokumenty, v ktorých sa každomesačne sledujú náklady na údržbu a dokumenty 

plánovaných nákladov sa nachádzajú v ďalších adresároch, do ktorých majú prístup aj 

zamestnanci ekonomického oddelenia.        

 

V súčasnosti teda neexistuje žiadna spoločná databáza, ktorá obsahuje informácie 

o údržbách a ostatných úkonoch na investičnom majetku. V záujme spoločností je práve 

takúto databázu, ktorá by bola prístupná všetkým zainteresovaným zamestnancom 

vytvoriť. 

 

2.11 Sledovanie nákladov na údržbu 

 

Náklady na údržbu a opravu investičného majetku sa v spoločnosti sledujú 

prostredníctvom sledovania faktúr, ktoré sú zapísané v účtovnom systéme. Každá došlá 

faktúra je totiž po zaevidovaní na sekretariáte odovzdaná na ekonomické oddelenie 

a zapísaná do systému. Faktúry, ktoré súvisia s údržbou majetku sa každý mesiac zo 

spomenutého systému vyfiltrujú podľa čísla účtu a zosumarizujú do formy tabuľky 

v programe Microsoft Excel. Následne sa vypočíta celková suma nákladov, ktorá bola 

daný mesiac na údržbu vynaložená. Všetky mesiace sa potom ďalej spočítajú do 

spoločnej tabuľky – kumulatívne náklady na údržbu za rok. Príklad mesačnej tabuľky 

nákladov na mesiac Apríl v roku 2011 vyzerá nasledovne: 
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Obrázok 3: Mesačné náklady na údržbu 

 

Môžeme vidieť, že okrem čísla dokladu, účtu, popisu, subjektu a sumy spoločnosť 

sleduje aj stredisko, na ktoré boli náklady vynaložené. Vďaka tomu je možné zistiť 

nákladovosť stredísk za rôzne mesiace a roky. Podstatné negatívum súčasného 

sledovania nákladov je však to, že je nemožné zistiť náklady na jednotlivé stroje. 

Faktúry sú totiž písané len všeobecne, nikde nie je zaznamenané na ktoré zariadenie 

bola daná suma na faktúre vynaložená. Táto skutočnosť nie len že znemožňuje hodnotiť 

efektívnosť a nákladovosť jednotlivého investičného majetku, kvôli nej však môže byť 

aj plánovanie nákladov na údržbu pre nasledujúce roky pomerne nepresné.    
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2.12 Plánovanie nákladov na údržbu 

 

Plánovanie nákladov na údržbu nasledujúceho účtovného obdobia vychádza zo 

skutočných nákladov na údržbu za predchádzajúce účtovné obdobie. Niektoré náklady 

je možné vyčísliť presne. Sú to napríklad náklady na plánované opravy, údržby 

a revízie. O niečo zložitejšie je ale plánovanie nákladov, ktoré sa nedajú predvídať. 

Práve preto, že nie je možné sledovať náklady na jednotlivé zariadenia, nie je tiež 

možné vyčísliť ich možné neplánované budúce náklady. Napríklad vieme, že sa 

predchádzajúci rok menili na stroji niektoré súčiastky, môžeme preto predpokladať, že 

tie isté súčiastky sa budúci rok na rovnakom zariadení meniť nebudú. Keď však 

nevieme o ktoré zariadenie išlo, nedokážeme naplánovať na toto konkrétne zariadenie 

ani budúce náklady. Z toho dôvodu sa náklady odhadujú len pre jednotlivé strediská, čo 

nemusí byť práve najpresnejšie.  

 

2.13 Negatíva súčasného riešenia údržby investičného majetku 

 

Za hlavné negatívum súčasného riešenia údržby investičného majetku považujem jej 

neprehľadnosť a nesystematické zapisovanie. Dokumenty, ktoré údržbári používajú 

majú síce prevažne jednotný formát, dajú sa z nich však vyčítať len údaje o konkrétnom 

lise. Neexistuje napríklad prehľad, ktorý by poskytol pohľad na všetky vykonané 

údržby za určitý čas. 

  

Tým, že každý údržbár ukladá dokumenty súvisiace so zariadením na vlastné úložisko 

a každý pracuje v inej zmene sa často stane, že tieto dokumenty nie sú k dispozícii 

v požadovanom čase. Papierové dokumenty, ktoré sa nachádzajú pri každom stroji sa 

síce vyplnia hneď ako je údržba vykonaná, zložitejšie je však ich prepisovanie do 

elektronickej podoby. Nikde nie je dané, kedy a kto má dokumenty prepísať. Pri 

prepisovaní sa tiež môže stať, že sa údaje prepíšu na rôzne miesta takže môžu byť 

uložené duplicitne. Papierové dokumenty sa tiež môžu veľmi ľahko stratiť a ich 
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archivácia je vzhľadom na množstvo náročná. Spoločnosť by sa teda mala zamerať na 

vytvorenie jednotnej databázy pre všetky zariadenia a všetky činnosti údržby tak aby 

boli údaje na jednom mieste a hlavne aby boli neustále k dispozícii všetkým povereným 

zamestnancom.  

 

Ako negatívum vidím taktiež súčasné označenie investičného majetku. Každé 

zariadenie má svoje jedinečné číslo (napríklad P001). Toto číslo však na jeho 

pomenovanie nie je vhodné, pretože nemá vždy rovnaký formát – tým, že pri zaradení 

investičného majetku sa jeho číslo vypĺňa ručne, formát pri jednotlivých zariadeniach je 

rôzny a keď je už zariadenie zaradené do investičného majetku, nedá sa meniť. Preto sú 

lisy pomenované ďalším označením, ktoré zamestnanci pri práci s nimi používajú a na 

ktoré sú zvyknutí (BB12, BB13, ...), toto označenie však nie je súčasťou databázy, 

v ktorej je investičný majetok zapísaný. Ostatné zariadenia takto označované nie sú. 

Bolo by vhodné vytvoriť pre všetky zariadenia jednotné označenie, ktoré by im bolo 

priradené pri zaradení do investičného majetku a malo presne stanovený formát.  

 

Pri zápise zariadenia do databázy investičného majetku vzniká aj ďalší problém – pri 

každom zariadení sa vyplnia iné položky. Ako príklad môžem uviesť položku rok 

výroby, alebo výrobné číslo. Tieto položky nie sú povinné, preto sú vyplnené len pri 

niektorých zariadeniach. Problém vzniká potom pri identifikovaní zariadenia. Lis ktorý 

zamestnanec pozná pod názvom BC01  má v skutočnosti v databáze označenie P048, 

toto označenie ale zamestnanec nepozná. V prípade, že v databáze nie je vyplnené 

výrobné číslo lisu, len ťažko priradíme lisu konkrétny záznam. Malo by sa dbať na to 

aby boli všetky potrebné informácie do databázy zapísané hneď pri zaradení majetku. 

 

V riadení údržby v súčasnosti neexistuje žiadny systém pripomínania pravidelných 

údržieb, revízií a opráv. Môže sa ľahko stať, že sa na niektorú operáciu z dôvodu 

vyťaženia zamestnancov zabudne, čo spôsobí pre spoločnosť zbytočne vynaložené 

ďalšie náklady.  Spoločnosť by sa mala snažiť tejto skutočnosti vyhýbať a vytvoriť 
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systém, ktorý by dokázal údržbárom nasledujúce operácie zobrazovať a tak zabrániť ich 

možnému nevykonaniu. 

 

V súčasnosti sa nevedie história zápisu motohodín. Údržbár síce vie koľko motohodín 

mal stroj pri poslednom zápise, nepozná však predchádzajúce stavy. Stav motohodín je 

dôležité vedieť hlavne kvôli potrebe výmeny oleja alebo niektorých častí stroja, ktoré sa 

musia po určitom počte motohodín skontrolovať. Motohodiny by sa mali zapisovať 

často, preto by bolo rovnako  vhodné zariadiť systém pripomienky ich zápisu. 

 

Pri vykonávaní údržby, revízie alebo opravy neexistuje prehľad o nákladovosti týchto 

úkonov. Faktúry sú samozrejme uložené v databáze účtovníctva, nie je však vytvorený 

pohľad na náklady jednotlivých zariadení, alebo skupín zariadení. V spoločnosti navyše 

nie je zriadený sklad náhradných dielov na stroje. Nakúpené diely sa vydávajú bez 

výdajky, nie je teda nikde zaznamenané na ktorý stroj sa daný diel minul. Pri takomto 

spôsobe vydávania náhradných dielov vedenie nemá informácie o zariadení, na ktoré sa 

náklady na kúpu náhradného dielu vzťahujú. Vedenie spoločnosti tak nemá presne 

prehľad o tom, ktoré zariadenie je najnákladnejšie, prípadne ktoré zariadenie je najviac 

poruchové.  

 

Pre zamestnancov oddelenia údržby je z vyššie spomenutých dôvodov zložité plánovať 

náklady na nasledujúce účtovné obdobie. Ťažko sa predpokladajú náklady na 

zariadenia, keď nie sú jednoznačne k strojom vyčíslené. Ak by sa vytvoril systém 

sledovania nákladov na jednotlivé operácie so zariadeniami, určite by to zjednodušilo aj 

systém ich plánovania, ktorý by mohol byť aspoň z časti zautomatizovaný.  
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3. Vlastný návrh riešenia 
 

3.1 Požiadavky spoločnosti na aplikáciu pre údržbu investičného 
majetku 
 

Vzhľadom na to, že v súčasnosti nie je zaznamenávanie údržby veľmi organizované 

a automatizované bolo hlavnou požiadavkou spoločností na aplikáciu to aby sa 

pomocou nej tieto činnosti zjednotili, boli prehľadné a aby bolo možné prezerať ich 

históriu. Informácie o zariadeniach sa nachádzajú na rôznych úložiskách, program by 

mal teda poskytnúť pohľad na tieto dáta ako na celok. Zamestnanci údržby majú ďalej 

na jednotlivé činnosti údržby investičného majetku nasledujúce požiadavky: 

 

Údržba 

 

- Možnosť priradiť typ údržby (mesačná, polročná, ročná) 

- Ku každému zariadeniu priradiť činnosti mesačnej, polročnej a ročnej údržby 

- Možnosť odškrtávania jednotlivých činností po ich vykonaní 

- Pri zápise údržby možnosť zápisu motohodín 

- Výmena oleja osobitne, nutnosť zapísať pri nej stav motohodín 

- Možnosť zápisu použitých prípravkov pri jednotlivých údržbách 

- Možnosť exportovať jednotlivé údržby do dopredu pripravených šablón 

 

Položky – číslo údržby, číslo zariadenia, názov zariadenia, meno zamestnanca, dátum 

údržby, typ údržby, činnosť, stav činnosti (vykonaná, nevykonaná), použité prípravky 
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Oprava 

 

- Nutnosť opravy pripomínať až kým nie je porucha opravená 

- Možnosť exportovať jednotlivé údržby do dopredu pripravených šablón 

 

Položky pri zápise poruchy – číslo poruchy, číslo zariadenia, názov zariadenia, meno 

zamestnanca, dátum zistenia poruchy, názov poruchy, popis poruchy 

 

Položky pri zápise opravy – číslo poruchy, číslo zariadenia, názov zariadenia, meno 

zamestnanca, dátum zistenia poruchy, dátum odstránenia poruchy, kto opravil poruchu 

(firma, zamestnanec), popis odstránenia poruchy 

 

Revízie 

 

- Možnosť exportovať jednotlivé údržby do dopredu pripravených šablón 

 

Položky – číslo revízie, číslo zariadenia, názov zariadenia, meno zamestnanca, dátum 

revízie, typ revízie, firma, stav  zariadenia (prešlo, alebo neprešlo revíziou), poznámky 

k revízii 
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Zápis motohodín 

 

- Možnosť zápisu motohodín v samostatnom formulári aj vo formulári údržby 

 

Položky – číslo zápisu motohodín, číslo zariadenia, názov zariadenia, meno 

zamestnanca, dátum zápisu, stav motohodín 

 

Plán údržby 

 

Aplikácia na údržbu investičného majetku má ďalej obsahovať funkciu na pripomínanie 

nasledujúcich údržieb, revízií, opráv a zápisu motohodín,  tzv. plán údržby. Tieto 

činnosti sú vykonávané pravidelne na základe časového intervalu. V pláne údržby musí 

byť taktiež pripomínaná výmena oleja v lisoch. Tá na rozdiel od ostatných závisí na 

počte motohodín. Každý lis má totiž vlastný interval motohodín, po ktorom je potrebné 

vymeniť, prípadne vyčistiť olej. V prípade revízií sú zariadenia rozdelené na dve 

kategórie – zariadenia pevne pripojené a zariadenia prenosné, pričom pri pevne 

pripojených zariadeniach sa revízia vykonáva raz za dva roky a pri prenosných 

zariadeniach raz ročne – toto rozdelenie je teda potrebné do riešenia danej funkcie 

zahrnúť. V rámci plánu je tiež dôležité dávať pozor na tzv. nedokončené údržby – 

údržby pri ktorých neboli odškrtané (vykonané) všetky činnosti. 

 

Náklady na údržbu 

 

Ďalšia požiadavka zamestnancov spoločnosti je, aby aplikácia obsahovala súhrn 

nákladov za jednotlivé úkony na zariadeniach, tak aby bolo možné sa na náklady 

pozrieť z hľadiska konkrétnych zariadení, skupín zariadení a na všetky náklady 

spoločne. Náklady by mali zahŕňať pokladničné doklady, faktúry a sklad náhradných 

dielov. 
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3.2 Postup riešenia 
 

3.2.1 Potrebné kroky pred vytvorením aplikácie 
 

Aby bolo možné vytvorenie samotnej aplikácie na údržbu investičného majetku, bolo 

treba vykonať niekoľko krokov pred tým ako som aplikáciu začala programovať.  

 

Vzhľadom na to, že zariadenia nemali vytvorené jednotné označenie, bola prvá dôležitá 

úloha toto označenie vytvoriť. Zariadenia boli zamestnancami údržby rozdelené do 

jednotlivých skupín. Bolo rozhodnuté, že identifikačné číslo zariadenia sa bude skladať 

s písmena, označujúceho skupinu, a číslic, ktoré jednoznačne zariadenie identifikujú tak 

aby zamestnanci okamžite vedeli o ktoré zariadenie sa jedná. Tento identifikátor bol 

následne pridelený zariadeniam jeho zapísaním do voľného poľa súčasných databáz 

s investičným majetkom. 

 

Ďalším krokom bolo rozdelenie definovaných polí do databáz. V aktuálnych databázach 

investičného majetku sa totiž nachádzali polia nazvané doplnkové údaje, ktoré sa mohli 

využiť na zapisovanie nemenných údajov ako sú napríklad výrobca, popis, množstvo 

oleja v lise a pod. Údaje, ktorých históriu je potrebné zaznamenávať budú naopak 

uložené do novo vytvorenej databázy. 

 

V súčasných firemných databázach boli názvy zariadení, ktoré majú byť používané 

v novej aplikácii, nejednotné, prípadne nejednoznačné. V mnohých prípadoch neboli 

vyplnené údaje ako rok zaradenia investičného majetku alebo výrobné číslo. Preto bolo 

potrebné názvy zariadení zjednotiť, prepísať a chýbajúce údaje doplniť. Na základe 

určených polí doplnkových údajov boli vytvorené jednotlivé kategórie týchto údajov, 

ktoré boli následne priradené k sledovaným zariadeniam a taktiež vyplnené. 
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Obrázok 4: Investičný majetok v systéme SOFTIP Profit 

 

V nasledujúcom kroku bolo potrebné definovať pohľady na dáta, ktoré má aplikácia 

poskytovať, funkcie jednotlivých formulárov a šablóny exportov dát. Po vykonaní 

vyššie uvedených krokov sa mohlo pristúpiť k vytváraniu samotnej aplikácie. 

 

3.2.2 Vytvorenie novej databázy na údržbu investičného majetku 
 

Z dôvodu, že súčasné databázy boli vytvorené pre informačný systém SOFTIP Profit 

a je nežiaduce ich nejakým spôsobom modifikovať bolo nutné vytvoriť pre aplikáciu 

vlastnú databázu s názvom „udrzba_ima“. V tejto databáze boli vytvorené základné 

tabuľky a to konkrétne tabuľka údržieb „udrzba“, opráv „oprava“, revízií „revizie“, 

motohodín „stav_motohodin“. Tabuľky obsahujú polia, ktoré boli pri týchto úkonoch 

požadované.  

 

Rovnako bola vytvorená tabuľka  zamestnancov „zamestnanci“, v ktorej sa nachádzajú 

identifikačné číslo zamestnanca a heslo, ktoré bude pri prihlasovaní do aplikácie 

používať. Ďalej sa tu nachádza pole „prava“, ktoré slúži na definovanie prístupov do 

rôznych častí programu – nie každý zamestnanec totiž bude mať právo napr. prezerať 

náklady na údržby.  
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Vzhľadom na to, že každý lis má pri jednotlivých údržbách priradené činnosti, ktoré je 

pri údržbe potrebné vykonať bola vytvorená tabuľka činností údržieb „udrzba_cin“.  

 

Okrem spomenutých tabuliek bola vytvorená tabuľka, ktorá obsahuje vzťah medzi 

jednotlivými lismi a činnosťami údržby na ňom vykonávaných. Tabuľka sa nazýva 

„lisy_cis“ a prepája lisy s jednotlivými typmi údržby a činnosťami vykonávanými pri 

každom type. 

 

Ako pomocná tabuľka, ktorá slúži na priraďovanie identifikačných čísel úkonov bola 

vytvorená tabuľka „config“. Čísla údržieb, opráv a revízií sa nemôžu zhodovať – ku 

faktúram je totiž práve toto číslo priradené a ak by sa niekoľko čísel zhodovalo nebolo 

by možné určiť ku ktorému zariadeniu daná faktúra jednoznačne patrí. Tabuľka slúži na 

uchovávanie čísla, ktoré je pri vytvorení záznamu údržby, opravy alebo revízie tomuto 

úkonu priradené. Bezprostredne po priradení k úkonu sa k tomuto číslu automaticky 

(pomocou aplikácie) pripočíta číslo jedna, čím sa vylúči možnosť opakovania 

rovnakého čísla. 

 

Tabuľky, ich entity, typy jednotlivých entít a možnosť nulovej hodnoty sú 

zosumarizované v dátomov slovníku, ktorý je uvedený v prílohe č. 1. 

 

Pomocou Microsoft SQL Server Management Studia bol následne vytvorený užívateľ 

„udrzba_ima“, ktorému bol pridelený prístup k databázam „udrzba_ima“, „wega“, 

„PerseusEsoxEUR“ a „PerseusPlastEUR“, pričom dve posledné databázy sú práve 

databázy spoločností ESOX s.r.o. a ESOX-PLAST s.r.o., ktoré boli vytvorené pre 

systém SOFTIP Profit. Databáza „wega“ je spoločná databáza zamestnancov oboch 

spoločností. Vo firemných databázach má užívateľ „udrzba_ima“ pridelený prístup 

výlučne k tabuľkám, ktoré sú novovytvorenou aplikáciou používané. V databáze 

„udrzba_ima“ má povolenie ku všetkým tabuľkám. 
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3.2.3 Databázová štruktúra aplikácie 
 

Aplikácia využíva tri firemné databázy – „PerseusEsoxEUR“, „PerseusPlastEUR“ 

a „wega“, ktoré sú prepojené so štvrtou novovytvorenou databázou „udrzba_ima“.   

 

Prvé dve databázy sú na databázu údržby prepojené pomocou interného čísla zariadenia. 

Toto číslo sa vo firemných databázach nachádza v tabuľke doplnkových údajov 

o investičnom majetku „ima_doplnu“, položka „par1“. V databáze údržby sa interné 

číslo zapisuje pri každej údržbe, revízii, oprave či zápise motohodín, aby bolo jasné 

ktorému zariadeniu je zápis jednoznačne určený. Databáza „udrzba_ima“ je prepojená 

aj s ďalšími tabuľkami firemných databáz a to s tabuľkami objednávok. Na základe 

tohto prepojenia je možné zistiť konkrétnu sumu jednotlivých činností údržby. 

V tabuľke objednávok „ln_hov“, je totiž položka „hov_czmld“ kde sa zapisuje číslo 

činnosti. Objednávky sú prepojené na konkrétne faktúry a pokladničné doklady 

prostredníctvom čísla objednávky. Pri faktúrach a pokladničných dokladoch je uvedená 

suma bez DHP a suma s DPH, ktorá je pri určovaní nákladov na zariadenia podstatná. 

 

Databáza údržby je prepojená s databázou zamestnancov zvanou „wega“ 

prostredníctvom osobného čísla zamestnanca. V databáze zamestnancov je ich osobné 

číslo primárny kľúč tabuľky „BAZA1“, kde sa nachádzajú základné informácie 

o každom zamestnancovi, vrátane mena a priezviska, ktoré sa z tejto tabuľky načítavajú 

do prehľadov v aplikácii. Podobne ako pri číslach zariadení sa osobné čísla 

zamestnancov zapisujú do tabuliek údržby, revízii, opravy a motohodín pri ich zápise. 

Pre spoločnosti je totiž potrebné vedieť, kto danú činnosť údržby vykonal.  

 

Štruktúra databáz a prepojenia medzi jednotlivými tabuľkami sú zobrazené v prílohe č. 

2. 
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 3.2.4 Vytvorenie projektu v programe Visual Studio 2010 
 

Po vytvorení databázy bolo potrebné vytvoriť nový projekt v prostredí programu Visual 

Studio 2010. Vzhľadom na to, že je aplikácia na údržbu investičného majetku písaná 

v programe Visual Basic 2010 som zvolila pri tvorbe nového projektu možnosť Visual 

Basic - „Windows form application“. Vytvorený projekt som nazvala „Údržba IMA“, 

pričom skratka IMA je v spoločnosti používaná namiesto pojmu investičný majetok. 

V projekte som ďalej pomocou funkcie „Add new data source“ (pridať nový zdroj dát), 

vytvorila prepojenie na databázu „udrzba_ima“, ktorá bola pre túto aplikáciu vytvorená. 

Pri vytváraní prepojenia som použila účet užívateľa „udrzba_ima“, ktorý bol vytvorený 

v Microsoft SQL Server Management Studiu.  

 

3.2.5 Štruktúra formulárov v programe 
 

Na nižšie uvedenom obrázku môžeme vidieť, že aplikácia sa začína prihlásením 

užívateľa. Po prihlásení užívateľ prejde na úvodný formulár, v ktorom si ďalej vyberá 

na ktorú oblasť sa zameria – lisovňa, nástrojáreň, budova, IT, prehľady, číselníky, okná 

alebo ukončenie programu. Jednotlivé oblasti pod sebou zahŕňajú zariadenia, ktoré do 

danej oblasti patria. Každé zariadenie má ďalej pridelené úkony, ktoré je možné v rámci 

údržby na ňom vykonať.  

 

V diplomovej práci sa zameriavam na oblasti „Lisovňa“ a „Nástrojáreň“, pretože tieto 

sú najdôležitejšou častou údržby investičného majetku a bolo rozhodnuté, že práve oni 

budú riešené programovo ako prvé. Ostatné oblasti – budova a IT zatiaľ v programe 

zahrnuté nie sú, pretože v súčasnosti neexistujú podklady na ich spracovanie, ktoré sa 

však v budúcnosti plánuje – preto sú v štruktúre programu už zahrnuté.  Jednotlivým 

častiam úvodného formuláru sa budem zaoberať v kapitole 3.2.7 Úvodný formulár. 
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Aj napriek tomu, že každý druh zariadení obsahuje možnosti údržby, opráv a revízií je 

pre každú z týchto činností vytvorený len jeden formulár, ktorý sa na základe vybraného 

zariadenia naplní údajmi o danom druhu zariadení. To znamená, že v prípade otvorenia 

formuláru z položky lisov, sa do formuláru načítajú údaje o lisoch, v prípade otvorenia 

formuláru z inej položky sa zas do formuláru načítajú iné zariadenia prislúchajúce 

k tejto položke. Štruktúra programu, ktorá bola riešená po dohode so zamestnancami je 

zobrazená v prílohe č. 3. 

 

3.2.6 Design aplikácie 
 

Design aplikácie rovnako ako aj vyššie uvedený návrh štruktúry programu vychádza 

z designu programov, ktoré už boli vo firme vybudované. Design nespočíva vo 

farebnosti aplikácie, ale predovšetkým v intuitívnom rozložení jednotlivých objektov 

ako sú napríklad tlačidlá, bloky na text, alebo výberové polia. Dôraz je tiež zameraný na 

to aby bolo použité písmo na šedom povrchu dobre čitateľné. Farby použité v aplikácii 

sú východiskové farby Visual Studia 2010, nie sú nijak upravované a to ako z dôvodu 

zachovania jednotných farieb v rôznych aplikáciách spoločností tak aj z toho dôvodu, že 

aplikácia v týchto farbách pôsobí seriózne a nerušivo.  

 

3.2.7 Prihlasovanie užívateľa 
 

Prvý formulár, ktorý sa po spustení aplikácie objaví je formulár „Prihlásenie užívateľa“. 

V tomto formulári je zamestnanec povinný zadať prihlasovacie meno a heslo. 

Prihlasovacím menom zamestnanca sa myslí jeho osobné číslo, ktoré mu bolo pridelené 

pri nástupe do zamestnania a ktoré je zapísane v databáze zamestnancov nazvanej 

„wega“. Do aplikácie sa môžu prihlásiť len tí zamestnanci, ktorých osobné číslo sa 

nachádza v databáze „udrzba_ima“ v tabuľke „zamestnanci“. Prihlasovacie heslo si títo 

zamestnanci určujú sami, pričom do databázy ho zapisuje správca firemných databáz. 

Po zadaní osobného čísla zadá zamestnanec heslo. Po kliknutí na tlačidlo „Prihlásiť“ sa 

overí existencia osobného čísla v databáze a zhoda zadaného hesla s heslom, ktoré sa 
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nachádza v databáze pri danom osobnom čísle. V prípade nezhody mena, alebo hesla 

nie je možné sa do aplikácie prihlásiť. V prípade, že sa zamestnanec rozhodol program 

vypnúť ešte pred prihlásením klikne na tlačidlo „Storno“. Prihlasovací formulár vyzerá 

nasledovne: 

 

 

Obrázok 5: Prihlasovací formulár 

 

3.2.8 Úvodný formulár 
 

Po úspešnom prihlásení sa užívateľ dostane na úvodný formulár, v ktorom si ďalej 

môže vybrať jednotlivé oblasti záujmu. Vo vrchnej časti formuláru je menu, kde sa 

nachádzajú jednotlivé položky, z ktorých niektoré obsahujú pod sebou ďalšie položky. 

Zvyšná časť formuláru je nevyužitá a slúži ako pracovné prostredie, v ktorom sa 

zobrazujú ďalšie formuláre v závislosti od toho, s ktorými bude užívateľ pracovať. 

Menu úvodného formulára je teda členité a je znázornené na nasledujúcom obrázku. 
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Obrázok 6: Úvodný formulár 

 

Na obrázku vidíme členenie položky „Lisovňa“. Rovnakým spôsobom je rozdelená 

položka nástrojárne. Položky „Budova“ a „IT“ sú ako som už vyššie spomínala len 

dopredu pripravené na ďalší vývoj programu, v súčasnosti teda nemajú žiadnu 

funkčnosť. 

 

V záložke „Prehľady“ sa nachádzajú prehľady, ktoré boli budúcimi užívateľmi 

požadované a to plán údržby a náklady na údržbu. V číselníkoch sa momentálne 

nachádza len jedna položka, ktorou sú „Údržby lisov“. Tá slúži na priraďovanie činností 

údržieb k jednotlivým lisom a budem sa jej venovať v nesledujúcej kapitole. Záložka 

okná umožňuje užívateľom zoradiť jednotlivé otvorené formuláre tzv. „okná“  

kaskádovo, prípadne uľahčuje pohyb medzi jednotlivými oknami. Poslednou položkou 

menu je položka „Koniec“, ktorou sa celá aplikácia ukončí. 

 

3.2.9 Číselník „Údržby lisov“ 
 

Vzhľadom na to, že pri každom lise sa môžu vykonávať rôzne činnosti pri rôznom type 

údržby (mesačná, polročná, ročná) bolo jednou z požiadaviek na aplikáciu možnosť pre 

každý lis tieto činnosti vybrať. Práve na tento výber slúži formulár, ktorý sa nachádza 

v číselníku „Údržby lisov“. Formulár sa nachádza v prílohe č. 5. 
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V ľavej časti formulára je zoznam všetkých lisov spolu s ich základnými údajmi ako je 

interné číslo a názov lisu. V pravom hornom rohu sa nachádza zoznam činností, ktorý 

sa skladá z čísla činnosti, jeho názvu a poľa prípravky, ktoré sa pri vykonávaní činnosti 

používajú. Činnosti sa môžu pridávať, editovať alebo mazať pomocou tlačidiel, ktoré sa 

nachádzajú nad zoznamom.  

 

Poslednou časťou formulára je skupina objektov, ktoré popisujú činnosti vykonávané na 

konkrétnom lise (na lise, na ktorom sa nachádza kurzor myši). Okrem zoznamu 

činností, v ktorom je uvedené číslo činnosti, jej názov a typ údržby je tu možnosť 

priradenia ďalších činností k lisu. 

 

Priradenie činnosti k lisu prebieha nasledovne – zo zoznamu lisu vyberieme ten, 

ktorému chceme činnosť pridať a zo zoznamu činností sa nastavíme na konkrétnu 

činnosť. Následne vo výberovom poli vyberieme typ údržby – teda či sa činnosť bude 

vykonávať mesačne, polročne alebo ročne. Nakoniec klikneme na tlačidlo „Pridať 

činnosť“ a činnosť bude pridaná do zoznamu činností vykonávaných na lise.  

 

V prípade omylu je tu možnosť činnosť z tohto zoznamu zmazať pomocou tlačidla 

„Odobrať činnosť“. Na základe priradených činností k lisu a k typu údržby sa budú tieto 

činnosti automaticky ku každej vykonanej údržbe priraďovať, je preto veľmi dôležité 

tieto kroky vykonať ešte pred zápisom akejkoľvek údržby. 

 

3.2.10 Formuláre údržby 
  

Prvým formulárom údržby je formulár „Údržba“. Tento formulár sa skladá z dvoch 

zoznamov. Prvý zoznam je zoznam vykonaných údržieb, v druhom sa nachádzajú 

činnosti, ktoré k danej údržbe prislúchajú. V pravej časti formulára sa nachádzajú 

tlačidlá „Pridať údržbu“, „Editovať údržbu“, „Vymazať údržbu“, „Exportovať“ a 

„Zatvoriť“. Formulár je zobrazený na obrázku č. 10. 
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Obrázok 7: Formulár údržby 

 

Kliknutím na tlačidlo „Pridať údržbu“ sa otvorí druhý formulár údržby, v ktorý slúži na 

pridávanie a editovanie jednotlivých údržieb. V tomto formulári užívateľ vyberie číslo 

zariadenia, ku ktorému chce údržbu pridať. Nasleduje výber dátumu a typu údržby. 

V prípade, že sa jedná o lis je tu tiež možnosť zapísať motohodiny stroja. Vo formulári 

sa ďalej nachádzajú polia „Číslo údržby“ a „Číslo zamestnanca“, ktoré sú vyplnené 

automaticky – číslo údržby je priradené z tabuľky „config“ nachádzajúcej sa v databázy 

„udrzba_ima“ a číslo zamestnanca je priradené na základe toho, ktorý zamestnanec je 

momentálne prihlásený. Tlačidlom „Uložiť“ sa zadané údaje uložia do databázy. 

Tlačidlom „Storno“ sa formulár zavrie. 

 

Tlačidlo „Editovať údržbu“ v podstate otvorí rovnaký formulár ako pri pridaní údržby, 

načítajú sa však do neho hodnoty, ktoré sú zadané v zázname údržby na ktorom sa 

užívateľ momentálne nachádza. Užívateľ môže údaje zmeniť a následne uložiť. 
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Jednotlivé záznamy údržieb sa dajú exportovať, a to kliknutím na tlačidlo „Export“. 

Hodnoty sa tak exportujú do dopredu pripravenej šablóny programu Excel. Tlačidlo 

„Zmazať údržbu“ slúži na vymazanie záznamu z databázy údržieb. Posledným 

tlačidlom „Zatvoriť“ užívateľ ukončí prácu s formulármi údržby. 

 

 

Obrázok 8: Formulár na pridanie údržby 

 

V prípade, že je zoznam údržieb prázdny a užívateľ stlačí tlačidlo „Editovať údržbu“ 

alebo „Vymazať údržbu“ aplikácia upozorní užívateľa na to, že momentálne sa 

v zozname žiadne údržby nenachádzajú. Rovnaké opatrenie sa nachádza aj pri 

formulároch porúch a opráv, revízií a stavu motohodín. 

 

Spomínaný zoznam činností jednotlivých údržieb je momentálne využívaný len 

v prípade, že sa jedná o lisy. Ostatné zariadenia totiž žiadne činnosti pridelené nemajú – 

v súčasnosti totiž neexistuje ucelený zoznam vykonávaných činností na týchto 
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zariadeniach v rámci rôznych typov údržby. Do budúcnosti sa však plánuje túto 

skutočnosť zmeniť tak aby sa zoznam využíval pri každom druhu zariadení. 

 

3.2.11 Formuláre porúch a opráv zariadení 
 

V časti porúch a opráv sú podobne ako v časti údržby dva formuláre. Prvý formulár 

obsahuje zoznam porúch a zoznam opráv vykonaných na zariadeniach. V prípade 

poruchy sa táto porucha zapíše do databázy pomocou tlačidla „Pridať poruchu“. Po 

kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí druhý formulár, ktorý funguje podobne ako formulár 

pri zadávaní novej údržby. Rozdiel je akurát v poliach, ktoré obsahuje. Okrem bežných 

polí akými sú číslo poruchy, číslo zariadenia, číslo zamestnanca a dátum zistenia 

poruchy je tu pole obsahujúce názov poruchy a ďalšie na jej popis. Po potvrdení 

tlačidlom „Uložiť“ sa tieto údaje opäť uložia do databázy. 

 

V prípade opravenia poruchy sa užívateľ kurzorom v zozname porúch nastaví na danú 

poruchu a klikne na tlačidlo „Opraviť poruchu“. Následne sa otvorí rovnaký formulár 

ako v prípade pridania poruchy, rozdiel je však v tom, že obsahuje iné polia. Namiesto 

polí „Názov poruchy“ a „Popis poruchy“ sa tu nachádzajú polia „Opravil“ a „Popis 

opravy“. Po vykonaní opravy sa záznam zo zoznamu porúch automaticky presunie do 

zoznamu opráv. 

 

Rovnako ako pri formuláre údržby sa dajú záznamy editovať, zmazať a exportovať do 

zošitu programu Excel. Ukážku formuláru porúch a opráv som z dôvodu jeho väčších 

rozmerov umiestnila do prílohy č. 5. 
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3.2.12 Formuláre revízií 
 

Formuláre revízií majú rovnakú štruktúru ako vyššie uvedené formuláre. To znamená, 

že existujú dva formuláre, z ktorých prvý obsahuje zoznam revízií a druhý slúži na 

pridávanie a editovanie revízií. Formulár je zobrazený na nasledujúcom obrázku. 

 

 

Obrázok 9: Formulár revízií 

 

Pri revíziách sa zapisuje číslo revízie, číslo zariadenia, číslo zamestnanca, dátum 

revízie, typ revízie, názov firmy, ktorá vykonala revíziu a poznámky k revízii. Okrem 

toho pri pridaní resp. editovaní revízií existuje zaškrtávacie pole, ktoré sa zaškrtne 

v prípade, že zariadenie revíziou prešlo. Hodnota tohto poľa sa potom do databázy 

zapíše ako „1“ keď zariadenie prešlo a „0“ v prípade, že neprešlo revíziou. 
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3.2.13 Formulár plánu údržby 
 

Tento formulár slúži na pripomínanie všetkých úkonov, ktoré sa týkajú všeobecne 

údržby zariadenia, to znamená mesačných, polročných a ročných údržieb, 

nedokončených údržieb, opráv, revízií, zápisu motohodín a výmeny oleja. Každá 

z týchto činností má iný interval, preto ich budem popisovať osobitne. 

 

Je zrejmé, že mesačné údržby budú mať interval 1 mesiac. V programe je však tento 

interval vyjadrený počtom dní, ktorý je stanovený na 30. Pri spustení plánu sa teda 

k poslednej mesačnej údržbe vykonanej na konkrétnom lise pripočíta 30 dní a údržba 

s novým dátumom (tzn. nasledujúca údržba) sa načíta do plánu. Na rovnakom princípe 

sú založené polročné a ročné údržby, pričom pri polročných sa priráta 182 dní a pri 

ročných 365 dní.  

 

Osobitne sa do zoznamu vyberá nedokončená údržba. Nedokončená údržba je taká 

údržba, pri ktorej neboli vykonané všetky potrebné činnosti. Táto údržba teda bude 

v pláne údržby s aktuálnym dátumom dovtedy, kým užívateľ všetky činnosti vo 

formulári údržby pri príslušnom zariadení nezaškrtne. 

 

Ďalšou položkou zoznamu sú plánované opravy. Tie sa do zoznamu dostanú na základe 

zapísaných porúch. Ak nebola porucha opravená – nachádza sa stále v zozname porúch 

a nie v zozname opráv (vo formulári porúch a opráv), bude do plánu načítaná 

s aktuálnym dátumom. 

 

Revízie sa delia na revízie pevne pripojených zariadení a revízie prenosných zariadení. 

Revízie pevne pripojených zariadení sa vykonávajú raz za dva roky. To znamená, že 

k poslednej revízii týchto zariadení sa pripočíta  728 dní. Revízie prenosných zariadení 
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je potrebné vykonať každý rok čo znamená pripočítanie 365 dní k poslednej vykonanej 

revízii na takomto zariadení. 

 

Motohodiny sa zapisujú výlučne pri lisoch. Ich zápis súvisí hlavne s výpočtom dátumu 

výmeny oleja, preto musia byť zapisované pravidelne. Zápis motohodín bol určený raz 

týždenne, takže k poslednému zápisu sa do plánu pripočíta 7 dní. 

 

Interval výmeny oleja je pri každom lise rozdielny. Záleží totiž na mnohých faktoroch, 

podľa ktorých sa tento interval určuje – napr. množstvo oleja v lise, veľkosť lisu 

a podobne. Interval výmeny oleja určuje výrobca. Tento interval je pri každom lise 

zapísaný v doplnkových údajoch vo firemných databázach a je vyjadrený počtom 

motohodín. Na rozdiel od ostatných úkonov teda výmena oleja nezávisí na čase. 

Pomocou programu je nájdený stav motohodín pri poslednej výmene oleja 

a najaktuálnejší stav motohodín konkrétneho lisu. Tieto dve hodnoty sú navzájom 

porovnané a ak je aktuálny stav motohodín väčší ako stav pri poslednej výmene oleja 

o hodnotu, ktorú stanovil výrobca zaradí sa táto údržba s aktuálnym dátumom do plánu. 

 

Úkony v pláne sú zoradené podľa dátumu ich plánovaného vykonania. Po načítaní 

plánovaných úkonov do zoznamu sú programom prejdené všetky záznamy, pričom tie 

ktoré sú naplánované na aktuálny týždeň sú vyznačené červenou farbou. Úkony 

naplánované na nasledujúci týždeň sú vyznačené na žlto. 
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Obrázok 10: Formulár plánu údržby 

 

Plán údržby má okrem zoznamu plánovaných úkonov tri tlačidlá – „Splniť plánovanú 

činnosť“, „Aktualizovať“ a „Zatvoriť“. Po kliknutí tlačidla „Splniť plánovanú údržbu“ 

sa užívateľ dostane na príslušný formulár – údržby, opravy, revízie alebo zápisu 

motohodín kde môže tento úkon splniť. Kliknutím na tlačidlo „Aktualizovať“ je plán 

údržby znovu načítaný s aktuálnymi hodnotami. Tlačidlom „Zatvoriť“ sa formulár 

plánu ukončí.  

 

3.2.14 Formulár nákladov na zariadenia 
 

Pre vedenie spoločností je veľmi dôležité vedieť, aké náklady boli vynaložené na 

údržbu zariadení. Vzhľadom na to, že tieto náklady sa doteraz nedali vyjadriť konkrétne 

na zariadenia, ale len celkovo za oddelenie údržby, bola jedna z požiadaviek na program 

prezeranie nákladov vynaložených na jednotlivé zariadenia. 
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Táto funkcia je splnená pomocou formulára nákladov na zariadenia. Formulár 

momentálne obsahuje dva zoznamy. Prvý je zoznam faktúr a druhý zoznam 

pokladničných dokladov. Vo vrchnej časti formulára je výberové pole, kde si užívateľ 

vyberie zariadenie, prípadne skupinu zariadení, ktorých náklady chce sledovať. 

 

Po výbere zariadenia sa do zoznamov načítajú faktúry a pokladničné doklady, ktoré 

súvisia s daným zariadením. Pod zoznamom je potom uvedená celková suma za faktúry 

a pokladničné doklady.  

 

Faktúry a pokladničné doklady sa nachádzajú v databázach firiem (PerseusEsoxEUR, 

PerseusPlastEUR). Aby tieto položky mohli byť priradené ku konkrétnym zariadeniam 

bolo vytvorené medzi nimi a úkonmi údržby prepojenie. Toto prepojenie začína 

objednávkou, ktorá je vydaná na základe potreby nákupu súčiastky alebo služby pri 

vykonaní údržby, opravy alebo revízie. Každá objednávka je vydaná len na jeden 

konkrétny úkon, pričom číslo tohto úkonu sa zapíše do poznámky objednávky.  

 

Objednávky majú svoje identifikačné číslo, ktoré je jedinečné. Firma odošle objednávku 

dodávateľovi, ktorý následne zapíše číslo objednávky do vystavenej faktúry. Pri prijatí 

faktúry od dodávateľa je faktúra evidovaná v systéme, pričom sa k faktúre píše aj číslo 

objednávky. V prípade pokladničného bločku sa k bločku priloží aj objednávka a pri 

evidencii bločku do systému sa jej číslo taktiež k dokladu pripíše. Konkrétna suma 

faktúry alebo pokladničného dokladu je teda spojená so zariadením prostredníctvom 

objednávky. 
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Obrázok 11: Formulár nákladov 

 

Pôvodne mal formulár obsahovať aj zoznam výdajok zo skladu a to z toho dôvodu, že 

niektoré faktúry a pokladničné doklady nie sú priamo určené na konkrétny stroj. Takéto 

položky sú zaradené do skladu náhradných dielov, odkiaľ sa potom vydávajú na 

zariadenia. Túto funkciu však formulár zatiaľ neobsahuje z dôvodu, že momentálne 

v systéme skladu náhradných dielov neexistuje voľné pole na zapisovanie čísla údržby, 

opravy alebo revízie na ktorú boli diely vydané. Tento problém sa však bude 

v budúcnosti riešiť. 

 

3.2.15 Exporty záznamov 
 

Každý záznam údržby, opravy alebo revízie je možné exportovať do súboru programu 

Excel. Táto funkcia je nevyhnutná hlavne pri potrebe tlače informácií. Šablóny, do 

ktorých sú údaje exportované boli vytvorené zamestnancami údržby podľa ich potrieb.  
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Export údajov prebieha nasledovne: 

 

- Užívateľ nastaví kurzor na záznam, ktorý chce exportovať a klikne na tlačidlo 

„Export“ 

- Údaje sa načítajú do dopredu vytvorenej šablóny  

- Šablóna sa automaticky uloží (v programe Excel funkciou „Uložiť ako“) pod 

názvom, ktorý sa skladá z názvu úkonu (údržba, revízia, oprava) a čísla tohto 

úkonu 

- Vytvorený dokument sa automaticky otvorí v programe Excel, kde ho môže 

užívateľ v prípade potreby upravovať a tlačiť 

 

Dopredu pripravené šablóny a exportované súbory sú uložené v adresári, ktorý si zvolili 

zamestnanci údržby. V prípade potreby je na základe ich požiadavky možnosť šablóny 

upraviť. Príklady exportovaných dokumentov sa nachádzajú v prílohe diplomovej 

práce. 

 

3.2.16 Ošetrenie číselných polí a vyplnenia údajov 
 

V aplikácii sa nachádzajú číselné polia, ktoré bolo potrebné ošetriť pred chybným 

zadávaním užívateľa. Je veľmi dôležité, aby sa do týchto polí nezadávali iné znaky, 

pretože do databázy je možné uložiť len číselné hodnoty. Preto boli všetky číselné 

položky ošetrené funkciou, ktorá pri zadaní znaku skontroluje, či je znak číslo 

a v prípade, že ide o iný znak upozorní užívateľa na chybu a nepovolí uložiť záznam. 

Ďalšie potrebné ošetrenie bolo ošetrenie vyplnenia údajov. Niektoré údaje sú totiž 

povinné – napríklad zápis stavu motohodín pri výmene oleja. Ak užívateľ nevyplní 

potrebné polia, je na túto skutočnosť taktiež upozornený a pokiaľ polia nevyplní nie je 

možné záznamy uložiť. 

 



 79 

3.2.17 Pridelenie práv užívateľom 
 

Tabuľka zamestnancov, ktorá obsahuje prihlasovacie heslá do aplikácie obsahuje pri 

každom zamestnancovi číslo, ktoré vyjadruje isté práva. V programe totiž nemôže 

každý užívateľ pristupovať ku všetkým formulárom. Niektorí napríklad nemôžu 

prezerať náklady na zariadenia. Z toho dôvodu sú užívateľom pridelené práva. Zatiaľ 

však tieto práva neboli spoločnosťami definované, preto je v aplikácii uvedený len 

príklad ich využitia, kde užívateľ, ktorý má pridelené práva označené číslom 2 nemôže 

prezerať práve spomínané náklady. Ostatný užívatelia s právami označenými číslom 1 

môžu prezerať všetky formuláre.  

 

3.2.18 Vytvorenie Business Intelligence 
 

Z dôvodu väčšej prehľadnosti nákladov na zariadenia som vytvorila projekt pomocou 

Microsoft SQL Server Business Intelligence. Je to analytický projekt, ktorého 

výsledkom je multidimenzionálna dátová kocka, ktorá poskytuje prezeranie dát 

z rôznych pohľadov.  

 

Pred vytvorením samotného projektu som v prostredí Microsoft SQL Management 

Studio vytvorila potrebné pohľady na dáta uložené v rôznych tabuľkách. Tieto pohľady 

slúžia ako zdroj pre multidimenzionálnu dátovú kocku a obsahujú tabuľku faktov 

a tabuľky dimenzií. Tabuľka faktov obsahuje merateľné údaje ako sú cena bez DPH 

a cena s DPH. Tabuľky dimenzií popisujú tabuľku faktov a nachádzajú sa v nich údaje 

o zariadeniach, činnostiach údržby a firmách. Tabuľka dimenzie času nebola vytvorená, 

preto som ju importovala až v samotnom projekte Business Intelligence, kde sa tento 

typ dimenzie dá vytvoriť automaticky. Ako prvé som v projekte určila zdroj dát – 

databázu, ktorá bola vytvorená pre program údržby investičného majetku „udrzba_ima“. 

Ďalej som určila pohľady, z ktorých dátová kocka bude čerpať dáta. 
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V projekte som definovala hierarchie jednotlivých dimenzií tak, aby bolo možné 

prezeranie nákladov z pohľadov, ktoré spoločnosti najviac potrebujú. Po definícii 

hierarchií nasledovala samotná tvorba dátovej kocky, kde sa definovali tabuľky 

dimenzií a tabuľka faktov. Štruktúra dátovej kocky  vyzerá nasledovne: 

 

 

Obrázok 12: Štruktúra dátovej kocky 

 

Vytvorenú multidimenzionálnu dátovú kocku je možné prezerať pomocou 

kontingenčnej tabuľky priamo v prostredí Microsoft SQL Server Business Intelligence. 

Užívateľ si tu sám vyberie, ktoré údaje sa budú nachádzať v riadkoch, stĺpcoch, podľa 

ktorých údajov bude možné zostavu filtrovať a ktoré merateľné údaje budú sledované. 

V tomto prostredí sa dá vytvoriť napríklad nasledujúci prehľad: 
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Obrázok 13: Kontingenčná tabuľka v prostredí Business Intelligence 

 

Každý zamestnanec však neovláda prostredie Microsoft SQL Server Business 

Intelligence, preto som následne vytvorila aj súbory v programe Excel, ktorý taktiež 

obsahuje funkciu vytvárania kontingenčných tabuliek. V súbore som vytvorila 

prepojenie na dátovú kocku. Po jeho vytvorení máme možnosť vytvoriť kontingenčnú 

tabuľku podľa svojich predstáv. Okrem tabuľky je taktiež možné vytvoriť kontingenčný 

graf. Kontingenčná tabuľka spolu  grafom je zobrazená na nasledujúcom obrázku. 

 

 

Obrázok 14: Kontingenčná tabuľka v programe Excel 
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Obrázok 15: Kontingenčný graf v programe Excel 

 

Takéto kontingenčné tabuľky a grafy umožňujú prezeranie nákladov na jednotlivé 

zariadenia, skupiny zariadení, ale aj náklady na jednotlivé činností údržby. Je tiež 

možný pohľad na náklady konkrétnych údržieb za vybrané časové obdobie, prípadne na 

náklady za zariadenia každej spoločnosti osobitne. Prehľady slúžia ako údržbárom tak 

aj vrcholovému manažmentu. Zamestnancov údržby pomáhajú predovšetkým pri tvorbe 

nákladového plánu na nasledujúce účtovné obdobie. Vrcholovému manažmentu zas 

umožňujú presné sledovanie nákladov údržby, ktoré doteraz možné nebolo.  

 

V budúcnosti je možné vytvorenie predikčných nástrojov, ktoré umožnia ešte 

efektívnejšie plánovanie nákladov. Nástroje by mohli na základe historických dát 

predpovedať možné náklady na údržbu jednotlivých zariadení. Predikčné nástroje 

neboli zatiaľ vytvorené práve z dôvodu neexistencie historických dát. 
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3.3 Zhodnotenie prínosu navrhovaného riešenia 
 

Najdôležitejším prínosom aplikácie je zjednodušenie a zjednotenie administratívnych 

úkonov údržby investičného majetku spoločností ESOX, spol. s.r.o. a ESOX-PLAST 

s.r.o. Aplikácia plne nahradí súčasnú dokumentáciu, ktorá sa vytvára veľmi prácne. 

Množstvo súborov programu Excel, do ktorých sa vykonané činností údržby doteraz 

zapisovali, nahradí jediná aplikácia. Všetky zaznamenané úkony je v prípade nutnosti 

možné exportovať do súboru programu Excel, v dopredu pripravenom formáte.  

 

Aplikácia navyše obsahuje funkciu automatického plánovania údržby. Plán sa tvorí na 

základe vykonaných mesačných, polročných a ročných údržieb, revízií, zistených 

porúch a zápise motohodín zariadení. Plán zamestnancov údržby upozorňuje na potrebu 

vykonania všetkých spomenutých úkonov, pričom úkony, ktoré musia byť vykonané 

daný týždeň sú vysvietené načerveno a úkony ďalšieho nasledujúceho týždňa nažlto. 

 

Program údržby investičného majetku ďalej umožňuje prezeranie nákladov na 

jednotlivé zariadenia, alebo skupiny zariadení. Náklady sú rozdelené na fakturované 

náklady a náklady z pokladne. Okrem spomenutých nákladov mal pôvodne program 

obsahovať aj náklady zo skladu náhradných dielov – tie sa však z dôvodu chýbajúceho 

poľa v programe skladu náhradných dielov (do ktorého by sa zapisovalo číslo 

údržbárskeho úkonu) nedali s údržbami prepojiť. V budúcnosti sa však tento problém 

plánuje riešiť. 

 

Pre zjednodušenie každoročného plánovania nákladov oddelenia údržby, bola vytvorená 

multidimenzionálna dátová kocka. Kocka umožňuje prehľady dát z rôznych pohľadov, 

ktoré zamestnancom umožnia vytvoriť plán efektívnejšie a presnejšie ako doteraz. 

Kontingenčné tabuľky vytvorené z dátovej kocky navyše umožňujú vyššiemu 

manažmentu presné sledovanie nákladov na všetky zariadenia čím je možné 

predchádzať neefektívnemu vynakladaniu nákladov na zariadenia, ktoré sa ukázali ako 
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veľmi poruchové. Zároveň tieto prehľady poskytujú vyššiemu manažmentu lepšiu 

kontrolu činnosti oddelenia údržby.   

 

3.4 Ekonomické zhodnotenie programovej aplikácie 
 

3.4.1 Náklady 
 

Spoločnostiam nevznikli náklady na programovú aplikáciu. Vzhľadom na to, že som 

program vytvorila v rámci diplomovej práce, nenárokovala som si na žiadnu finančnú 

odmenu. Z toho dôvodu vyčíslim aspoň náklady, ktoré by boli vynaložené v prípade, že 

by bol program vytvorený zamestnancom spoločnosti. Možné náklady sú vytvorené na 

základe časového vyjadrenia dĺžky trvania tvorby programu a mzdy zamestnanca. 

 

Služba 
Počet 
hodín 

Hodinová 
sadzba (EUR) 

Cena celkom 
(EUR) 

Spísanie požiadaviek a analýza súčasten situácie 8 7 56 
Pripravenie súčasných dát 40 7 280 
Vytvorenie programu spolu s databázou 320 7 2240 
Vytvorenie reportov, dátovej kocky a prehľadov 8 7 56 

Zaškolenie zamestnancov 8 7 56 

Náklady spolu     2688 

Ročné náklady na údržbu programu     200 

Tabuľka 2: Možné náklady na programovú aplikáciu 

 

3.4.2 Výnosy 
 

Vyjadrenie výnosov, ktoré aplikácia prinesie by bolo veľmi zložité. Aplikáciu 

spoločnosť neplánuje predávať ani používať na iné výnosové činnosti, preto 

v nasledujúcej kapitole radšej zhodnotím  náklady, ktoré spoločnosť používaním 

programu ušetrí. 
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3.4.3 Ušetrené náklady 
 

Ušetrené náklady predovšetkým predstavujú vyššie uvedené náklady, ktoré spoločnosti 

reálne na aplikáciu nevynaložili. Tieto náklady sa ďalej spájajú s ušetrením času 

zamestnancov údržby, ktorý by vynaložili na doterajšiu administratívu. Taktiež 

obsahujú náklady na ušetrený čas pri vzniku každoročného plánu nákladov a rôznych 

prehľadov nákladov za zariadenia. 

 

Služba 
Počet hodín 
(ročne) 

Hodinová 
sadzba (EUR) 

Cena celkom 
(EUR) 

Náklady na administratívu údržby 960 5,8 5568 
Náklady na vznik nákladového plánu 16 5,8 92,8 

Náklady na tvorbu prehľadov 96 6,5 624 

Ušetrené náklady spolu     6284,8 

Tabuľka 3: Ušetrené náklady za programovú aplikáciu 
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Záver 
 

Cieľom diplomovej práce bolo vytvorenie programovej aplikácie pre správu 

investičného majetku spoločností ESOX, spol. s.r.o. a ESOX-PLAST s.r.o., ktorá bude 

slúžiť na zaznamenávanie údržby a bude poskytovať prehľad plánovanej údržby 

a prehľad nákladov na údržbu jednotlivých zariadení. 

 

Vytvorená programová aplikácia slúži predovšetkým na zadávanie dát o údržbách, 

revíziách, opravách a stave motohodín zariadení lisovne a nástrojárne spoločností. Pri 

vytvorení aplikácie sa zjednotilo veľa úkonov, ktoré boli vykonávané neefektívne 

a zaberali zamestnancom veľa času. Vďaka nej sa taktiež zjednotili dáta o jednotlivých 

zariadeniach a ich štruktúra vo firemných databázach. Program ďalej spĺňa požiadavku 

prehliadania plánu údržby, ktorý je vytvorený automaticky na základe zadaných dát. Je 

tiež možné prehliadať náklady za jednotlivé zariadenia, prípadne skupiny zariadení, 

ktoré sa nachádzajú vo fakturácii a v pokladničných dokladoch.  

 

Pre efektívnejšie prezeranie nákladov bola vytvorená multidimenzionálna dátová kocka, 

ktorá slúži predovšetkým pre potreby vyššieho manažmentu. Dátová kocka však 

zároveň zjednodušuje vytváranie ročného plánu budúcich nákladov údržby. Pred jej 

vytvorením totiž plánovanie zaberalo zamestnancom veľa času, keďže museli skutočné 

náklady na zariadenia prácne zhromažďovať. 

 

Aplikácia bola vytvorená na základe požiadaviek spoločnosti a môžem povedať, že tieto 

požiadavky spĺňa. Pri jej vytváraní však vzniklo mnoho ďalších požiadaviek, ktoré bude 

možné v budúcnosti do aplikácie doplniť. Jedná sa napríklad o doplnenie zariadení 

budovy, informačných technológií, prehľady a rôzne funkcie ďalšie programu. V rámci 

programu plánujem so spoločnosťami naďalej spolupracovať a tieto požiadavky 

postupne spĺňať.  
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Príloha 1: Dátový slovník 

Tabuľka Položky tabuľky Popis Typ Kľúč Null 
config nazov Názov pomocnej premennej char (30) PK not null 

  cislo 
Hodnota pomocnej 
premennej int   null 

oprava id_opravy Číslo opravy int PK not null 
  interne_cislo Interné číslo zariadenia varchar(20) CK null 
  id_zamestnanca Osobné číslo zamestnanca char(20) CK null 
  datum_zistenia Dátum zistenia poruchy datetime   null 
  nazov_poruchy Názov zistenej poruchy varchar(80)   null 
  popis_poruchy Bližší popis poruchy varchar(500)   null 

  stav_poruchy 
Stav poruchy 
(opravená/neopravená) varchar(30)   null 

  datum_odstranenia Dátum odstránenia poruchy datetime   null 
  opravil Kto poruchu opravil varchar(50)   null 

  popis_op Popis opravenia poruchy varchar(500)   null 

revizie id_revizie Číslo revízie int PK not null 
  interne_cislo Interné číslo zariadenia varchar(20) CK null 
  id_zamestnanca Osobné číslo zamestnanca char(20) CK null 
  datum_revizie Dátum revízie datetime   null 
  typ_revizie Typ revízie varchar(20)   null 

  nazov_firmy 
Názov firmy, ktorá revíziu 
vykonala varchar(200)   null 

  stav Výsledok revízie tinyint   null 

  poznamky Poznámky k revízii varchar(500)   null 
stav_motohodin id_zapisu_mh Číslo zápisu motohodín int PK not null 
  interne_cislo Interné číslo zariadenia varchar(20) CK null 
  id_zamestnanca Osobné číslo zamestnanca char(20) CK null 
  datum_zapisu_mh Dátum zápisu motohodín datetime   null 
  stav_mh Stav motohodín int   null 

  olej 
Čistenie/výmena oleja 
(áno/nie) int   null 

udrzba id_udrzby Číslo údržby int PK not null 
  interne_cislo Interné číslo zariadenia varchar(20) CK null 
  id_zamestnanca Osobné číslo zamestnanca char(20) CK null 
  datum_udrzby Dátum údržby datetime   null 

  typ_udrzby 
Typ údržby (mesačná, 
polročná, ročná) varchar(20)   null 

udrzba_cin id_cin Číslo činnosti údržby int PK not null 
  nazov_cin Názov činnosti údržby varchar(300)   null 

  pripravky 
Prípravky použité pri činnosti 
údržby varchar(200)   null 
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udrzba_lis_cin id_udrzby Číslo údržby int CK null 
  id_cin Číslo činnosti údržby int CK null 

  stav 
Stav činnosti 
(vykonaná/nevykonaná) tinyint   null 

  pripravky 
Prípravky použité pri činnosti 
údržby varchar(200)   null 

zamestnanci id_zamestnanca Osobné číslo zamestnanca char(20) PK not null 

  heslo 
Prihlasovacie heslo 
zamestnanca varchar(20)   null 

  prava 
Práva zamestnanca v 
aplikácii int   null 
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Príloha 2: Databázová štruktúra
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Príloha 3: Štruktúra programu 
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Príloha 4 : Formulár porúch a opráv 

 

 

 



 95

Príloha 5: Číselník činností vykonávaných na lisoch v rámci údržby 
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Príloha 6: Export poruchy a jej opravy 
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Príloha 7: Export údržby zariadenia 
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Príloha 8: Export revízie zariadenia 

 

 

 

 


