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Abstrakt  

 

Diplomová práca sa zameriava na analýzu podniku s jej následným vyhodnotením. 

Praktická časť práce obsahuje návrh na rozšírenie podnikania o výrobu vybraného 

produktu pre poskytované služby za účelom zvýšenia tržieb a úrovne služieb 

zákazníkom.  

 

Abscract 

 

The diploma thesis focuses on the analysis  of the company and its evaluation.  The 

practical part of the thesis includes proposal to expand the business by producing a 

selected product rather than solely providing services to the sector in order to increase 

sales and level of customer care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové slová 

 

štíhli podnik, SWOT analýza, SLEPT analýza, zákazník, výrobný proces, nákup 

 

Key words 

 

lean enterprise, SWOT analysis, SLEPT analysis, customer, production process, purchase 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citácia 

 

ORŠULÁK, D. Studie tvorby štíhlého podniku s vybraným portfoliem. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. 84 s. Vedoucí diplomové práce prof. 

Ing. Marie Jurová, CSc.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prehlásenie 

 

Prehlasujem, že predložená diplomová práca je pôvodná a spracoval som ju samostatne. 

Prehlasujem, že citácie použitých prameňov je úplná, že som vo svojej práci neporušil 

autorské práva (v zmysle Zákona č. 121/2000 Sb., o práve autorskom a o právach 

súvisiacich s právom autorským). 

 

V Brne dňa 16. mája 2017          

        ............................................... 

         podpis autora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

 

Na tomto mieste by som rád poďakoval prof. Ing. Marii Jurové, CSc.  Za cenné 

pripomienky a odborné rady, vďaka ktorým prispela k vypracovaniu tejto diplomovej 

práce. 



 

Obsah 

 

Úvod ....................................................................................................................................................12 

1 Popis súčasného stavu podnikania ..............................................................................................14 

1.1 Základné údaje o spoločnosti ..............................................................................................14 

1.2 O spoločnosti ......................................................................................................................15 

1.3 Organizačná štruktúra ........................................................................................................15 

1.4 Poskytované služby .............................................................................................................16 
1.4.1 Čistenie  komínov ..........................................................................................................16 
1.4.2 Kontrola komínov ..........................................................................................................17 
1.4.3 Posúdenie spalinovej cesty.............................................................................................18 
1.4.4 Rekonštrukcia a vložkovanie komínov ............................................................................18 
1.4.5 Revízie komínov .............................................................................................................19 

1.5 Zákazníci ............................................................................................................................20 
1.5.1 Právnické osoby .............................................................................................................20 
1.5.2 Fyzické osoby .................................................................................................................20 
1.5.3 Štát ................................................................................................................................21 

1.6 Dodávatelia ........................................................................................................................21 
1.6.1 Nakupované výrobky .....................................................................................................21 
1.6.2 Náklady na výrobky za rok 2017 .....................................................................................23 

2 Ciele riešení ................................................................................................................................24 

3 Vytypovanie teoretických prístupov k riešeniu ...........................................................................25 

3.1 Štíhly podnik .......................................................................................................................25 

3.2 Prvky štíhleho podniku ........................................................................................................27 
3.2.1 Management toku hodnôt .............................................................................................27 
3.2.2 Management úzkych miest ............................................................................................28 
3.2.3 Štíhle pracovisko ............................................................................................................29 

3.3 Procesy kvality a štandardizovaná práca .............................................................................30 

3.4 Výrobková politika ..............................................................................................................32 



 

3.5 Typy výroby ........................................................................................................................32 

3.6 Systém ťahu a systém tlaku ................................................................................................33 

3.7 Just-in-time ........................................................................................................................34 

3.8 Produkt ..............................................................................................................................35 

3.9 Vrstvy výrobku ....................................................................................................................35 
3.9.1 Charakteristické vlastnosti výrobku ................................................................................36 
3.9.2 Štandardizácia ...............................................................................................................37 

3.10 SWOT analýza ....................................................................................................................38 
3.10.1 Typy stratégií.............................................................................................................40 

3.11 Analýza SLEPT ....................................................................................................................40 

3.12 Nákup ................................................................................................................................42 
3.12.1 Objekty nákupu .........................................................................................................42 
3.12.2 Charakteristika podnikovej funkcie nákupu ................................................................44 
3.12.3 Faktory ovplyvňujúce nákup ......................................................................................45 

3.13 Outsourcing a insourcing ....................................................................................................46 

4 Analýza súčasného stavu podnikateľského subjektu...................................................................48 

4.1 SLEPT analýza .....................................................................................................................48 
4.1.1 Sociálne faktory .............................................................................................................48 
4.1.2 Legislatívne faktory ........................................................................................................50 
4.1.3 Ekonomické faktory .......................................................................................................50 
4.1.4 Politické faktory .............................................................................................................53 
4.1.5 Technické faktory ..........................................................................................................53 

4.2 SWOT analýza ....................................................................................................................53 
4.2.1 Silné stránky ..................................................................................................................53 
4.2.2 Slabé stránky .................................................................................................................54 
4.2.3 Príležitosti......................................................................................................................55 
4.2.4 Hrozby ...........................................................................................................................55 
4.2.5 Stratégia WO .................................................................................................................57 

4.3 Závery analýzy ....................................................................................................................57 

5 Návrh rozšírenia podnikania o výrobu vybraného produktu pre poskytované služby .................58 

5.1 Navrhovaný nákup strojov a nástrojov ................................................................................59 



 

5.1.1 Tabuľové nožnice na plech .............................................................................................59 
5.1.2 Ohýbací stroj .................................................................................................................60 
5.1.3 Zakružovačka plechu ......................................................................................................61 
5.1.4 Zváračka typu TIG ..........................................................................................................62 
5.1.5 Ďalšie potrebné nástroje : ..............................................................................................63 

5.2 Personálne zmeny ..............................................................................................................64 

5.3 Novo vyrábané produkty ....................................................................................................64 
5.3.1 Komínová rúra ...............................................................................................................65 
5.3.2 T prípojka ......................................................................................................................65 
5.3.3 Koleno ...........................................................................................................................66 
5.3.4 Ďalšie výrobky ...............................................................................................................66 

5.4 Potrebná certifikácia ..........................................................................................................67 

5.5 Návrh nákupu .....................................................................................................................68 
5.5.1 Návrh dodávateľa  pre nerezové a hliníkové tabule ........................................................68 
5.5.2 Návrh dodávateľa pre spojovací materiál .......................................................................68 

5.6 Kvalitatívne riziká pri výrobe ...............................................................................................68 

6 Ekonomické vyhodnotenie..........................................................................................................70 

6.1 Náklady na plech ................................................................................................................70 

6.2 Prevádzkové náklady ..........................................................................................................71 

6.3 Výpočet spotreby materiálu ................................................................................................71 

6.4 Náklady na materiál jednotlivých výrobkov .........................................................................72 

6.5 Celkové náklady na materiál jednotlivých výrobkov .............................................................74 

6.6 Celkové náklady..................................................................................................................74 

6.7 Náklady na výrobky pri ich nakupovaní ...............................................................................75 

6.8 Rozdiel v nákladoch ............................................................................................................76 

7 Podmienky realizácie a prínosy ...................................................................................................77 

7.1 Podmienky realizácie návrhu ..............................................................................................77 

7.2 Prínosy návrhu ...................................................................................................................77 

Záver ....................................................................................................................................................79 



 

Zoznam použitých zdrojov ...................................................................................................................81 

Zoznam použitých obrázkov .................................................................................................................83 

Zoznam použitých tabuliek ..................................................................................................................83 

Zoznam použitých grafov .....................................................................................................................84 



 12 

Úvod 
 

 

Za tému diplomovej práce som si zvolil štúdiu tvorby štíhleho podniku s vybraným 

portfóliom. Môj výber nebol náhodný, týka sa podniku, ktorý vlastní moja 

rodina. Podniku sa v aktívne venujem od roku 2010, zaoberám sa všetkými aktivitami 

vďaka tomu že sa jedná o mikropodnik. 

 

Cieľom tejto diplomovej bude navrhnúť rozšírenie podnikania o výrobu vybraného 

produktu pre poskytované služby, vďaka ktorému by spoločnosť rozšírila služby 

zákazníkom a navýšila tržby a služby zákazníkom, a zároveň zlepšila svoje postavenie na 

trhu. Ciele riešení budú popísané v samostatnej kapitole tejto práce. 

 

Na začiatku práce bude popísaný súčasný stav podnikania, v ktorom bude spoločnosť 

popísaná, ďalej sa zameriam na všetky poskytované služby podnikom, ktoré budú 

popísané, na jeho zákazníkov a dodávateľov. Zákazníci budú rozdelený do troch skupín 

podľa právnej formy subjektu. U dodávateľov budú v tabuľkách vyobrazené výrobky 

ktoré spoločnosť kupuje od svojich dodávateľov s cenami a priemernou dobou dodania. 

 

Ďalšou kapitolou bude vytipovanie teoretických prístupov k riešeniu, vďaka ktorým 

budem schopný analyzovať súčasný stav podnikateľského subjektu, následne navrhnúť 

rozšírenie podnikania o výrobu vybraného produktu pre poskytované služby, 

a v poslednej rade určiť podmienky realizácie a prínosy. 

 

V analýze súčasného stavu podnikateľského subjektu využijem SLEPT analýzu, pre 

analýzu externého okolia spoločnosti, v ktorej popíšem sociálne, legislatívne, 

ekonomické a politické faktory. Ďalšou analýzou bude SWOT analýza, vďaka ktorej z 

analyzujem vnútorné faktory a vonkajšie faktory ktoré ovplyvňujú podnik a navrhnem 

typ stratégie. Na záver vyhodnotím obe analýzy a stanovím závery z analýz. 
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V návrhovej časti bude navrhnuté rozšírenie podnikania o výrobu vybraného produktu 

pre poskytované služby. Návrhy budú navrhnuté na základe výsledkov z analýz, 

pomocou teoretických základov ktoré budú v práci vytipované.  

 

Ako posledné budú popísané podmienky realizácie, prínosy navrhovaných návrhov pre 

rozšírenie podnikania a ekonomické zhodnotenie návrhu, ktoré budú vyčíslené. 
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1 Popis súčasného stavu podnikania 
 

 

1.1 Základné údaje o spoločnosti 
 

Názov spoločnosti:  Renáta Oršuláková – KOMINÁRSTVO ORŠULÁK 

Sídlo spoločnosti:  Poštová 6953/11 

    921 01 Piešťany 

    Slovenská republika 

IČO:    17673836 

DIČ:    1020842636 

Zápis do ŽR:   2.12.1992 

Právna forma:  živnosť 

Predmet podnikania: čistenie a kontrola komínov, sprostredkovanie obchodu, 

činnosť organizačných a ekonomických poradcov, 

administratívne práce 

Počet zamestnancov: 3 

Zodpovedný zástupca: Peter Oršulák 

Obrat v roku 2017:  133 913 Eur 
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1.2 O spoločnosti 
 

Spoločnosť Renáta Oršuláková – KOMINÁRSTVO ORŠULÁK, pôsobí na slovenskom 

trhu od roku 1992, jedná sa o spoločnosť rodinného typu. Zaoberá sa komplexnými 

službami v kominárskej oblasti. Pre dosiahnutie kvalitných služieb spoločnosť používa 

meraciu techniku značiek Testo a Wöhler, pri vložkovaní komínov výrobky z hliníku a 

nerezu od preverených  dodávateľov. Pri problémoch s poškodením komínom využíva 

inšpekčnú kameru Wöhler s lokalizátorom poškodeného miesta. 

 

1.3 Organizačná štruktúra 
 

Jedná sa o mikropodnik s tromi zamestnancami a podľa druhu výkonov sa riadi medzi 

obchodné podniky poskytujúce služby. 

 

 
Obrázok 1: Organizačná štruktúra (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
  

Spoločnosť má jedného revízneho technika, ktorý je ako jediný v spoločnosti oprávnený 

vydávať revízne správy. Revízneho technika môže vykonávať len osoba s odbornou 

kominárskou školou, s minimálnou praxou dva roky v obore a následným odborným 

školením ktoré je ukončené zložením odborných skúšok. Vďaka čomu získa osvedčenie 

Majiteľka 
spoločnosti

Kominári

Revízny technik
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o odbornej spôsobilosti podľa § 3b ods. 2 zákona č. 161/1998 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

 

Ďalšími zamestnancami sú kominári, ktorý majú len odbornú kominársku školu, vďaka 

nej môžu vykonávať všetky poskytované služby okrem revízie komínov. Aktuálne 

spoločnosť zamestnáva dvoch kominárov 

 

 

1.4 Poskytované služby 
 

Hlavné služby ktoré spoločnosť poskytuje sú nasledujúce: 

• čistenie komínov,  

• kontrola komínov,  

• posúdenie spalinovej cesty. 

• rekonštrukcie a vložkovanie komínov, 

• revízie komínov. 

 

1.4.1 Čistenie  komínov 
 
Čistenie komínov je mechanické odstránenie produktov spaľovania (pevné častice 

spalín), ktoré sa vplyvom činnosti spotrebiča na vnútornej strane spalinovej cesty 

a prípadné odstránenie kondenzátu z kondenzačnej nádoby. Spalinová cesta predstavuje 

systém, ktorý zaisťuje bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušia, a to od spalinového 

hrdla spotrebiča až po ústie komína. 

 

Čistením sa rozumie spriechodnenie komínového prieduchu, odstránenie vrstvy sadzí 

a kondenzátu (tak, aby bola dosiahnutá pôvodná svetlosť prieduchu), odstránenie sadzí 

z pôdnice komínového prieduchu, kontrola, poprípade spriechodnenie výpustného otvoru 

pre odtok kondenzátu vrátanie potrubia, odpúšťania z kondenzačnej jímky a podobne. 
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1.4.2 Kontrola komínov 

 

Kontrola komína  nie je vyčistenie spalinovej cesty, ale odborné posúdenie stavu 

spalinovej cesty a kontrola požiarnej bezpečnosti objektu vzhľadom na stavebné 

prevedenie komína a umiestnenie horľavých častí stavby. 

 

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 

KW, treba vykonávať čistenie a kontrolu komína podľa platných zákonov a vyhlášok 

Slovenskej republiky raz za: 

 

• štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo 

spotrebiče na kvapalné palivá, 

• šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá v prípade 

ak sa jedná o komín bez vložky, 

• dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojene spotrebiče na plynné palivá a ak ide 

o komín ktorý je adekvátne vyvložkovaný. 

 

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 

KW, treba vykonávať čistenie a kontrolu podľa platných zákonov a vyhlášok Slovenskej 

republiky raz za: 

 

• dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče 

na kvapalné palivá, 

• šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá, 

• najmenej raz za rok počas prevádzky na ktorý je pripojený spotrebič na plynné 

palivo typu C. 

 

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo 

spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od posledného čistenia a kontroly 

dlhšie, ako je lehota ustanovená v predchádzajúcich odsekoch, pre dané spotrebiče 

a komín, nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť, 
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pred uvedením do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie .  Komín v občasne 

užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať raz za dva roky. 

 

1.4.3 Posúdenie spalinovej cesty 

 

Posúdenie spalinovej cesty znamená zistenie stavebného stavu spalinovej cesty (stav 

použitého materiálu a prevedenie, vlhkosť muriva a podobne), zistenie tesnosti 

spalinovej cesty, prípadne kontrola inšpekčnou kamerou, kontrola bezpečnosti, kontrola 

odstránenia závad z predchádzajúcej kontroly a podobne. 

 

Protokol o výsledku alebo zápis do prevádzkového denníka kotolne o výsledku kontroly 

spalinovej cesty počas jej užívania. 

 

Vykonáva sa podľa časových lehôt stanovených vyhláškou Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 401/2007 zbierky zákonov. Podmienky pre vykonanie sú 

nasledovné zabezpečenie prístupu do priestorov bezprostredne súvisiacich s komínom 

(miestnosť kde prechádza, kde sú umiestnené komínové dvierka, prístup na strechu, na 

komín). 

 

 

1.4.4 Rekonštrukcia a vložkovanie komínov 

 

Moderné spotrebiče na všetky druhy palív kladú vysoké nároky na odťah spalín, taktiež 

na nasiakavosť, odolnosť voči vlhkosti a nízke teploty spalín hrajú veľkú rolu pri 

určovaní vhodného materiálu pre komínovú vložku. 

 

Kedy je nutné vyvložkovať komín: 

 

• komínový prieduch neodpovedá platným predpisom, 

• prechod na iný druh paliva, 

• zlý ťah komína, 

• kondenzát preniká do stien komínového telesa, 
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• v miestnosti je cítiť zápach spalín, 

• pôvodná vložka už neplní svoj účel. 

 

Spoločnosť vykonáva vložkovanie komínov všetkými typmi vložiek (hliník, nerez, plast, 

keramika), podľa stavu komínového telesa a požiadavkám pripájaného spotrebiča. 

 

Jednovrstvové komíny vstavané v domácej i občianskej výstavbe je možné rekonštruovať 

pre spotrebiče na báze plynného, kvapalného a tuhého paliva, dodatočným 

vyvložkovaním komínovou vložkou z materiálu, ktorý spĺňa podmienky vyhlášok 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 401/2007 zbierky zákonov a STN EN 1443. 

Pred vyvložkovaním komínov musí byť urobená prehliadka komínového plášťa taktiež 

v priestore pôdnice a nad strechou, v prípade väčšieho poškodenia je nutné komínové 

teleso pred vyvložkovaním opraviť. 

 

Súčasťou prehliadky pred vyvložkovaním je kontrola, či do komínového prieduchu nie 

je zapojený iný spotrebič (taktiež u vyššej domovej zástavby) a v niektorých prípadoch s 

použitím komínovej inšpekčnej kamery, kontrola veľkosti a tvaru prieduchu. Vložka sa 

spúšťa do stávajúceho komínového telesa, do ktorého sú len vybúrané montážne otvory 

pre osadenie tvaroviek. 

 

1.4.5 Revízie komínov 

 

Revízia komína je posúdenie spalinovej cesty pri ktorej sa posudzuje stavebná časť, 

funkčnosť, bezpečná prevádzka a odvod spalín do voľného ovzdušia. Pri stavbe, oprave 

alebo rekonštrukcií spalinovej cesty musia byť dodržané vyhlášky. Spalinová cesta je od 

spalinového hrdla spotrebiča po ústie komínu a posudzuje sa vrátane pripojenia 

spotrebiča a nadimenzovanie. 

 

Revízia komínov sa vykonáva v nasledujúcich prípadoch:  

 

• kolaudácia, 

• pravidelné prehliadky podľa vyhlášky, 
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• pred pripojením nového spotrebiča, 

• pri výmene spotrebiča, 

• pri postavení nového komína. 

 

Revízie komínov môže vykonávať len revízny technik ktorý ma platné osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti podľa § 3b ods. 2 zákona č. 161/1998 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

 

1.5 Zákazníci 
 

Zákazníkov spoločnosti môžeme rozdeliť do troch skupín a to právnické osoby, fyzické 

osoby a štát. 

 

1.5.1 Právnické osoby 
 
Právnické osoby sú dôležitou skupinou zákazníkov, pretože sa podieľajú najvyšším 

podielom na tržbách. Využívajú hlavne nasledujúce služby revízie komínov ktoré sa 

u právnických osôb musia vykonávať každých šesť mesiacov (pravidelné prehliadky 

podľa vyhlášky), ďalej rekonštrukcie a vložkovanie komínov (priemyselné komíny, 

komíny bytových jednotiek)  a čistenie komínov. Ostatné služby ktoré spoločnosť 

poskytuje sú využívajú právnické osoby vo veľmi nízkych hodnotách. 

 

1.5.2 Fyzické osoby 
 
Ďalšou skupinou sú fyzické osoby, podieľajú sa na tržbách spoločnosti s druhým 

najvyšším podielom. Táto skupina využíva najviac rekonštrukcie a vložkovanie 

komínov, čistenie komínov a revízie komínov ktoré využívajú hlavne pri kolaudácií 

novostavieb. 
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1.5.3 Štát 
 
Poslednou skupinou ktorá využíva služby spoločnosti je štát. Štátne zákazky tvoria 

najmenší podiel na tržbách. Pri štátnych zákazkách sú najviac využívané služby revízie 

komínov, rekonštrukcie a vložkovanie komínov a čistenie komínov.  

 

1.6 Dodávatelia  
 

Spoločnosť má dvoch stálych dodávateľov a troch ďalších príležitostných dodávateľov. 

Viacero dodávateľov má spoločnosť z dôvodu aby predišla prípadným ohrozeniam chodu 

podniku z dôvodu možného výpadku potrebných vstupov. Hlavnými dodávateľmi sú 

spoločnosti od ktorých spoločnosť kupuje výrobky ktoré používa pri vložkovaní komínov 

a čistení komínov. Od ďalších dodávateľov spoločnosť kupuje len príležitostne a to 

napríklad pri kúpe technických zariadení ktoré využíva pri poskytovaní služieb. 

 

1.6.1 Nakupované výrobky 

 

Výrobky ktoré spoločnosť nakupuje od svojich dodávateľov sú predovšetkým tie ktoré 

sa používajú pri vložkovaní komínov. Hlavné výrobky ktoré sú potrebné pri vložkovaní 

komínov sú nasledovné : 

 

• komínová rúra, 

• T prípojka, 

• koleno, 

• strieška, 

• kondenzačná miska, 

• diel na komínové dvierka, 

• redukcia, 

• kotva. 

 

Všetky spomínané druhy výrobkov spoločnosť používa buď v hliníkovom alebo 

v nerezovom prevedení s hrúbkou plechu taktiež 0,6 milimetra. Existujú aj ďalšie 
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materiály ktoré sa používajú pri vložkovaní komínov ale nie sú až tak využívané, 

napríklad keramické vložky ktoré sa ale využívajú len pri stavbe celého komínového 

telesa, ďalším príkladom sú plastové vložky ktoré sa využívajú pri kondenzačných 

kotloch ako jedna z dvoch vložiek komína. 

 

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené ceny a priemerná doba dodania výrobkov od 

hlavných dodávateľov a spotreba spoločnosti za posledný rok. Doba dodania sa týka 

všetkých používaných výrobkov v nerezovom a hliníkovom prevedení. Dané ceny sú pre 

najmenší používaný priemer výrobkov a to 100 mm. 
 

Tabuľka 1: Hliníkové výrobky, cena, doba dodania, spotreba (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Materiál hliník Cena Priemerná doba dodania 

Spotreba za 

posledný rok 

Komínová rúra   10,42 € 1 až 3 dni 432 

T prípojka 14,45 € 1 až 3 dni 72 

Koleno  13,64 € 1 až 3 dni 68 

Strieška 12,10 € 1 až 3 dni 65 

Kondenzačná miska 11,25 € 1 až 3 dni 55 

Diel pre komínové dvierka 12,98 € 1 až 3 dni 72 

Redukcia 9,68 € 1 až 3 dni 20 

Kotva 12,49 € 1 až 3 dni 72 
 

Tabuľka 2: Nerezové výrobky, cena, doba dodania, spotreba (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Materiál nerez  Cena  

Priemerná doba 

dodania 

Spotreba za 

posledný rok 

Komínová rúra           16,73  €  2 až 3 dni 576 

T prípojka         26,45  €  2 až 3 dni 96 

Koleno          15,86  €  2 až 3 dni 94 

Strieška         12,31  €  2 až 3 dni 88 

Kondenzačná miska         15,27  €  2 až 3 dni 90 

Diel pre komínové dvierka         14,89  €  2 až 3 dni 96 

Redukcia         13,95  €  2 až 3 dni 30 

Kotva         12,54  €  2 až 3 dni 96 
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Z predchádzajúcich tabuliek je evidentné že nerezové výrobky sú oproti hliníkovým 

výrazne drahšie, je to zapríčinené výrobou ktorá je viac technicky náročná a cenou 

nerezového plechu.  

 

1.6.2 Náklady na výrobky za rok 2017 
 

V nasledujúcej tabuľke sú vyobrazené náklady na jednotlivé druhy dielov, sumy sú 

prevzaté z účtovníctva spoločnosti.  Jedná sa o náklady všetkých priemerov používaných 

výrobkov nie len priemeru 100 mm ako v predchádzajúcich dvoch tabuľkách. 

 
Tabuľka 3: Náklady na výrobky za rok 2017 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Nerezový materiál 

Náklady na nákup 

dielov  Hliníkový materiál 

Náklady na 

nákup dielov  

Rúra               12 720,15  €  Rúra   5 941,90 € 

T-prípojka               3 351,74  €  T-prípojka 1 373,33 € 

Koleno                1 967,91  €  Koleno 45% 1 224,33 € 

Strieška               1 429,93  €  Strieška 1 038,18 € 

Kondenzačná miska               1 814,08  €  Kondenzačná miska 816,75 € 

Diel pre komínové 

dvierka               1 886,86  €  

Diel pre komínové 

dvierka 1 233,62 € 

Redukcia                  552,42  €  Redukcia 255,55 € 

Kotva               1 589,07  €  Kotva 1 187,05 € 

Spolu             25 312,16  €  Spolu 13 070,71 € 
  

 

Spoločnosť nakúpila za rok 2017 hliníkové výrobky v hodnote 13 070,71 €, v prípade 

nerezových výrobkov minuloročný náklad tvoril 25 312,16 €. Za všetky výrobky 

v obidvoch prevedeniach mala spoločnosť za rok 2017 náklady 38 382,87€ .  
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2 Ciele riešení 
 

 

Cieľom tejto práce je zavedenie výrobného procesu do procesu rozšírenia služieb 

zákazníkom a navýšenie tržieb aj služieb zákazníkom. Ktorý mimo iné napomôže 

k lepšiemu postaveniu spoločnosti na trhu. 

 

Spracovanie diplomovej práce bude vychádzať z vytipovaných teoretických prístupov 

k riešeniu, ktoré budú spracované na základe štúdia literárnych prameňov a následná 

aplikácia teoretických poznatkov na konkrétne podmienky zvolenej spoločnosti. 

Pomocou čiastkových cieľov, budú výsledkom poznatky, ktoré budú dôležitou súčasťou 

ako podklad pre spracovanie uceleného návrhu zmien k zefektívneniu fungovania 

spoločnosti. 

 

Čiastkové ciele sú:  

 

• Zber dát z odbornej literatúry. 

• Teoretické vymedzenie pojmov. 

• Popis zákazníkov a dodávateľov spoločnosti. 

• Identifikovanie faktorov vnútorného a vonkajšieho prostredia. 

• Zostavenie SLEPT a SWOT analýzy a zhrnutie analýz. 

• Návrh konkrétneho rozšírenia podnikania o výrobu vybraného produktu pre 

poskytované služby. 

• Zhodnotiť ekonomické prínosy návrhu. 

• Stanovenie podmienok realizácie a prínosy 
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3 Vytypovanie teoretických prístupov k riešeniu 
 

 

3.1 Štíhly podnik 
 

Štíhlosť podniku znamená robiť len také činnosti, ktoré sú potrebné, robiť ich správne 

hneď na prvý krát, robiť ich rýchlejšie než ostatný a utrácať pritom menej peňazí. 

Šetrením však ešte nikto nezbohatol, štíhlosť je o zvyšovaní výkonnosti spoločnosti tím, 

že na danej ploche dokážeme vyprodukovať viac než konkurencia, že s daným počtom 

ľudí a zariadení vyrobíme vyššiu pridanú hodnotu než druhý, že v danom čase vybavíme 

viac objednávok, že na jednotlivé podnikové procesy a činnosti spotrebujeme menej času. 

Štíhlosť podniku je v tom, že robíme to, čo chce náš zákazník, a to s minimálnym počtom 

činností, ktoré hodnotu výrobku alebo služby nezvyšujú. Byť štíhly teda znamená zarábať 

viacej peňazí, zarobiť ich rýchlejšie a s vynaložením menšieho úsilia (1, str. 17). 

 

Štíhla výroba znamená vyrábať jednoducho v samo riadenej výrobe. Koncentruje sa na 

znižovanie nákladov cez nekompromisné úsilie po dosiahnutie perfekcionizmu. Ku 

každému dňu vo výrobe patria princípy kaizen aktivít, analýza toku a systému kanban. 

Toto úsilie vzťahuje do zmien všetkých pracovníkov podniku od vrcholového 

managementu až po pracovníkov vo výrobe (1, str. 20). 

 

Štíhla výroba nie je samoúčelné redukovanie nákladov. Ide predovšetkým 

o maximalizáciu pridanej hodnoty pre zákazníka. Zoštíhľovanie je cesta k tomu aby sme 

vyrábali viac, mali nižšie režijné náklady, efektívnejšie využili svojej plochy a výrobné 

zdroje. Štíhla výroba nemôže fungovať ani bez úzkeho prepojenia s vývojom výrobkov 

a technickou prípravou výroby, ligistickou a administratívou v podniku. Je preto chybou, 

že mnohé podniky majú napríklad fyzicky od seba oddelené procesy výroby a vývoja 

výrobku. Štíhlosť sa vyvára už v predvýrobných etapách a veľká časť parametrov 

štíhleho podniku je silne ovplyvnená logistickým reťazcom alebo procesy 

v administratíve. Štíhla výroba je filozofia, ktorá usiluje o skrátení času medzi 

zákazníkom a dodávateľom elimináciou plytvania v administratíve. 
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Kaizen (zmena k lepšiemu) je v tejto súvislosti dôležitá. Je to jedno 

z najfrekventovanejších slov používaných v japonskom jazyku. Nie je to zlepšovateľské 

hnutie ani byrokratický systém, ktorý usiluje, aby každý pracovník podal 3 zlepšovacie 

návrhy ročne. Je to spôsob myslenia, filozofia života, ktorá hovorí, že zajtra musí byť 

lepšie ako dnes. V našom živote i aj v našej práci. Je to neustály proces zlepšovania (1, 

str. 20 - 22). 

 

Pojem Plytvanie je vo filozofií štíhleho podniku kľúčový. Plytvanie je všetko čo zvyšuje 

náklady alebo služby bez toho aby zvyšovalo ich hodnotu. 

 

O tom čo je pridaná hodnota, rozhoduje zákazník. On definuje v akej kvalite, v akom 

množstve, termíne a cene je ochotný kúpiť danú službu alebo produkt. Je veľa 

podnikateľov, ktorý vedia splniť požiadavky svojich zákazníkov, štíhle podniky to však 

dokážu pri minimálnom plytvaní. Okrem spokojnosti zákazníkov to znamená taktiež 

spokojnosť akcionárov, ktorý tak dosahujú vyššiu ziskovosť, aj spokojnosť 

zamestnancov, ktorý pri vynaložení menšieho úsilia dosiahnu vyššieho výkonu, a tým aj 

vyššieho zárobku (1, str. 20 - 22). 

 

 
Obrázok 2: Štíhly podnik (Zdroj: 1, str.  21) 
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Hlavnou silou, ktorá zaisťuje podniku konkurencieschopnosť dlhodobé prežitie, nie je to, 

ako efektívne dokáže spracovať materiál alebo informácie od svojho produktu alebo 

služby. Špičkové spoločnosti sa odlišujú od bežných hlavne tým, že majú dobre 

prepracovaný management znalostí.  

 

3.2 Prvky štíhleho podniku 
 

V tejto časti budú stručne vysvetlené jednotlivé prvky štíhleho podniku. V každej 

spoločnosti je potrebné pripraviť si vlastný scenár, ktorý rešpektuje znalosti a skúsenosti 

pracovníkov, ale aj špecifické vlastnosti podnikových procesov (1, str. 43). 

 

3.2.1 Management toku hodnôt  

 

Tok hodnôt tvorí všetky procesy, ktoré sú na ceste od materiálu k hotovému výrobku. 

Management hodnôt je základný nástroj pre analýzu plytvanie v procesoch vo výrobe, 

logistike, vývoji alebo administratíve. Okrem zobrazenia toku hodnôt „od dverí ku 

dverám“ umožňuje aj plánovanie zmien v toku hodnôt a modelovania budúceho stavu. Je 

to teda nástroj pre analýzu procesov, ich zlepšovania a komunikáciu (1, str. 43). 

 

Management toku hodnôt umožňuje: 

 

• Zobrazenie súčasného toku hodnôt diagramom. Mapa toku hodnôt sa vytvára 

priamo vo výrobnom procese a zachytáva tok materiáli, tok informácií, spôsob 

riadenia výroby, parametre procesov a časy,  kedy sa pridáva a nepridáva hodnota. 

• Definovanie nového, efektívneho toku hodnôt k zákazníkovi a jeho neustále 

zlepšovanie. 

• Realizácia krokov, ktoré zmenia procesy zo súčasného do nového stavu (1, str. 

45). 

 

Prínosy: 

 

• Redukcia priebežnej doby výroby o 20 – 50 % za niekoľko dní. 
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• Redukcia plôch. 

• Lepšie pochopenie priebehov procesov a súvislostí medzi nimi. 

• Zjednodušený systém riadenia. 

• Redukcia výrobných dávok a synchronizácia procesov. 

• Eliminácia plytvania procesov (1, str. 46). 

 

3.2.2 Management úzkych miest  

 

Každý systém má aspoň jedno obmedzenie, ktoré mu zabraňuje dosiahnuť vyššieho 

stupňa výkonnosti. Podobne aj podnik má obmedzenia, ktoré mu zabraňujú zarábať viac 

peňazí. Obmedzenie môžeme v podniku hľadať na rôznych miestach: 

 

• Výrobné zdroje – chýbajúca kapacita strojov, ľudí, chýbajúce financie a podobne. 

• Marketing – nedostatok objednávok spôsobujúcich nevyužitie kapacity. 

• Riadenie, smernice – pravidlá, ktoré bránia tomu, aby ľudia robili prácu lepšie. 

• Čas – čas dodávky alebo prípravy výroby je príliš dlhý a zákazníci odchádzajú. 

• Postoj ľudí – neochota, napätie, slabá komunikácia a kooperácia (1, str. 49). 

 

Všeobecne môžeme obmedzenia rozdeliť do troch veľkých kategórií: 

 

• Fyzické obmedzenia – stroje, ľudia, hmotné zdroje, zariadenia. Je ľahké ich 

identifikovať a odstrániť. 

• Obmedzenia v riadení. Predstavujú nevhodné pravidlá a kritéria, ktorými sa riadi 

daná organizácia. Manažérske obmedzenie je napríklad zlý výber 

subdodávateľov, zlá personálna politika, nedostatočne preškolený personál, 

nevhodné investície a podobne. Následkom býva vznik fyzických obmedzení.  

• Obmedzenie v chovaní ľudí. Obmedzenie v chovaní ľudí sú to domnienky, 

presvedčenie alebo predpoklady, ktoré spôsobujú a podmieňujú existenciu 

manažérskych obmedzení. Veľmi často chovanie ľudí bráni identifikácií 

manažérskych obmedzení, a ta zase fyzických obmedzení, do takej miery, že 

dochádza ku krachu organizácie (1, str. 49 - 50). 
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Management úzkych miest je tvorený piatimi krokmi: 

 

1. Identifikácia obmedzení – analyzujeme systém s cieľom nájsť obmedzenie, ktoré 

bráni dosiahnutiu maximálneho zisku. Je treba zistiť druh obmedzenia (fyzické, 

manažérske). Fyzické obmedzenie môže byť identifikované napríklad pomocou 

vysokých zásob, dlhých operačných časov a podobne. 

2. Rozhodnutie ako využiť obmedzenia – v tomto kroku sa snažíme čo 

najefektívnejšie využiť obmedzenie. Snažíme sa odstrániť všetky straty 

v obmedzení. 

3. Podriadenie všetkého ostatného danému rozhodnutiu – všetko úsilie sústredíme 

na zlepšenie výkonnosti obmedzení podriadeným ostatných prvkov systému 

obmedzení. 

4. Odstránenie obmedzení – hľadáme riešenie ako odstrániť obmedzení. Väčšinou 

toho je možné dosiahnuť novou investíciou, modifikáciou systému a podobne. 

Väčšinou to vyžaduje značné investície času, peňazí a ostatných zdrojov. 

5. Ďalšie akcie. Nepripustíme, aby sa naša nečinnosť stala základným systémovým 

obmedzením. Tento bod je základom procesu neustáleho zlepšovania (1, str. 51). 

 

Myslenie orientované na odstraňovanie úzkych miest, ktoré bránia zvyšovaniu prietoku 

usiluje o dosiahnutie podnikových cieľov v poradí: 

 

1. Maximalizácia prietoku. 

2. Minimalizácia zásob. 

3. Minimalizácia prevádzkových nákladov (1, str. 52). 

 

3.2.3 Štíhle pracovisko 
 

Štíhle pracovisko je základom štíhlej výroby. V praxi je často zjednodušene 

interpretované ako 5S. Pre pracovisko ktoré nie je štíhle je charakteristické, že pracovník 

vykonáva plno zbytočných pohybov a činností ktoré znižujú jeho produktivitu (chôdza, 

hľadanie nástrojov, manipulácia) (1, str. 64). 
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Štíhle pracovisko je spojenie 5S s princípmi ergonómie, ale aj s analýzou a meraním 

práce tak, aby pracovník pri minimálnej námahe podal na pracovisku maximálny výkon. 

Prvky autonómnosti a bezchybnosti majú zabezpečiť možnosť viac obsluhy a začlenenie 

takého pracoviska do výrobnej bunky. 5S sa skladá z nasledujúcich slov v  preklade:  

 

• zriadiť,  

• systematizovať,  

• spoločne čistiť,  

• štandardizovať,  

• stále zlepšovať (1, str. 64). 

 

Hlavné ciele štíhleho pracoviska sú: 

 

• Zvýšenie výkonnosti. 

• Zníženie úrazovosti a zaťaženia organizmu. 

• Zvýšenie autonómnosti a možnosti viac obsluhy. 

• Zlepšenie kvality a stability procesu (1, str. 65). 

 

Typické prínosy: 

 

• Zvýšenie výkonu pracoviska o 10 – 50 % pri nulových alebo minimálnych 

investíciách. 

• Zníženie chybovosti a práceneschopnosti na pracovisku. 

• Zlepšenie prehľadnosti a redukcie stratových časov na pracovisku. 

• Zvýšenie produktivity práce pri zníženej námahe pracovníkov (1, str. 79). 

 

3.3 Procesy kvality a štandardizovaná práca 
 

Kvalita je téma, ktoré je v posledných rokoch v našich podnikoch diskutovaná a riešená 

predovšetkým vo vzťahu k certifikácií a auditu zákazníkov. Počet strán v smerniciach 
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kvality je pritom často priamo úmerný rozsahu neriešených problémov kvality. Procesy 

kvality vo filozofií štíhleho podniku sa miesto produkovania množstva papierov 

sústreďujú na rýchle odhalenie príčin nekvality a ich okamžité a definitívne odstránenie 

(1, str. 82). 

 

Kvalitu v štíhlom podniku zabezpečujú dva podstatné prvky a to: 

 

• Kvalita u zdroja.  

• Štandardizácia práce. 

 

Čím neskoršie objavíme nekvalitu, tým viac nás to stojí peňazí ale aj času. Nekvalita 

objavená až pri výstupnej kontrole často znamená nesplnenie termínu zákazníkovi (1, str. 

83). 

 

Kvalita u zdroja znamená že sú procesy, zabezpečené tak, aby bola chyba v procese 

a zmätok okamžite zachytené a aby sa problém okamžite riešil. Využívajú sa pritom 

nasledujúce možnosti: 

 

• Samokontrola v tímoch na pracovisku – ďalší proces je zákazník. 

• Linka stop – každý pracovník ma právo zastaviť linku v prípade vzniku chyby. 

• Zariadenie na automatické zachytenie abnormality a zastavenie procesu – jidoka. 

• Zariadenie poka yoke ktoré zabraňuje vzniku chýb v procese. Tieto princípy musí 

zabudovať už konštruktér do výrobku a projektant do výrobného procesu (1, str. 

83).  

 

Typické prínosy: 

 

• Redukcia variability procesov. 

• Zníženie nákladov na nekvalitu. 

• Zvýšenie kvality. 

• Lepšie poznanie procesov a ich vplyvu na kvalitu (1, str. 85). 
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3.4 Výrobková politika 
 

Spoločnosť ponúkajúca produkt ako výsledok riešenia potrieb zákazníka pri súčasnom 

zaistení vlastných cieľov stojí pred radou rozhodnutí, ktoré majú charakter základnej 

povahy podľa úrovne hierarchie riadenia a infraštruktúrneho charakteru. Pokiaľ ide 

o rozhodnutia základnej povahy, jedná sa o vytvorenie podmienok, na ktorých bude 

tvorba produktu založená, predovšetkým je to: 

 

• Vytvorenie potrebných kapacít. 

• Organizácia vlastného procesu tvorby produktu z hľadiska priestorového, tak aj 

z časového a vecného. 

• Zaistenie odpovedajúcich pomocných a obslužných procesov. 

• Určenie rozsahu výroby vzhľadom k vonkajším faktorom (materiál, pracovná 

sila, finančné prostriedky) (4, str. 170 – 171). 

 

V prípade rozhodnutí infraštruktúrneho charakteru, jedná sa o rozhodnutia, ako ďalej 

s vytvorenou  základnou hospodáriť, ako ju optimálne využívať. Ide hlavne 

o nasledujúce: 

 

• Výber, príprava a rozmiestnenie pracovníkov. 

• Vytvorenie systému riadenia akosti. 

• Vytvorenie systému organizácie a riadenia výroby. 

• Vytvorenie systému zásob. 

• Organizácia procesu tvorby nových výrobkov (4, str. 170 – 171). 

 

3.5 Typy výroby 
 

Na stupeň organizovania výroby má zásadný vplyv stupeň jej štandardizácie, alebo 

rozsah jeho výstupu. Poznáme štyri typy výrob (podľa množstva ich výstupov): 
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• Projekt – je množina výrobných činností smerujúca k dosiahnutiu unikátneho 

výrobného cieľu. 

• Kusová výroba – produkuje určitý typ rôznych výrobkov v malých množstvách. 

Výrobky sa líšia podľa zákazníckych špecifických potrieb. 

• Sériová výroba – sa týka produkcia jedného alebo niekoľkých podobných 

výrobkov alebo služieb. Pokročilý stupeň aplikovanej štandardizácie umožňuje 

dosiahnutie značného stupňa efektívnosti. 

• Hromadná výroba – je využívaná pre výrobu uniformovaných výrobkov a služieb. 

Hromadná výroba je charakterizovaná predmetným usporiadaním výrobného 

procesu. Typickým výrobným zariadením je montážna linka s nasadením 

špecializovaného zariadenia a automatizácie (2, str. 22 - 24). 

 

Štandardy v procesoch výroby  

Štandardizácia je systematický proces, ktorý účelne usmerňuje a redukuje diverzifikáciu 

od navrhovania výrobku, cez výrobu až po predaj.  

Vecným obsahom štandardizácie je redukcia rozmanitých variant riešení na základe 

optimalizovaného výberu, tvorba štandardného riešenia, stanovenie platnosti a záväznosti 

riešenia. Zmyslom štandardizácie je eliminácia zbytočnej rozmanitosti riešenia 

s efektami vo výrobe (optimálne využitie nástrojov, zvýšenie produktivity práce, 

znižovanie fixných nákladov a podobne), v obehu aj spotrebe. Výsledkom štandardizácie 

je štandard (norma, normatív) (3, str. 173). 

 

3.6 Systém ťahu a systém tlaku 
 

Systém ťahu má dve stránky: 

 

• Vo výrobnom prostredí predstavuje výrobu komponent v závislosti na 

požiadavkách alebo spotrebe zákazníkov.  

• V oblasti riadenia materiálu je odber zásob v závislosti na požiadavky operáciu, 

ktorá materiál spotrebováva. Materiál nie je vydaný do tej doby, pokiaľ nepríde 

signál od ďalšieho užívateľa. 
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Systém ťahu vo výrobe odstraňuje plytvanie, ktoré vzniká v dôsledku tradičných 

systémov na základe tlaku, kde je materiál okamžite, keď je v dispozícii, presúvaný 

smerom od začiatku do konca k následným operáciám. V systéme tlaku sú dostupné 

suroviny tým, čo sa povoľuje k výrobe a nakupovanie materiálu je založené na 

predpovedi dopytu od zákazníkov. To je produktovo orientovaná výrobná filozofia, ktorá 

v sebe nesie nadvýrobu a oneskorenie v dodávkach. Oneskoreniu sa vyhýba tak, že sa 

hromadí v skladoch a na každej kritickej procesnej križovatke. Úzke miesta sa objavujú 

tam, kde nasledujúce procesy nedržia krok s predchádzajúcim procesom a tlak na výrobu 

vzniká v dôsledku predchádzajúcej nadvýroby než na základe požiadavkou trhu. 

 

Systém ťahu nie je výhodný pre všetky druhy podniku. Nevypláca sa, pokiaľ spoločnosť 

vyrába len jeden výrobok bez ďalších variácií alebo sú v dopyte po produkte sezónne 

a výrazne kolísania. Tím pádom výroba systémom ťahu nebude toľko prínosná a výhodná 

ako v prípade spoločností, ktoré majú širší sortiment produktov a dopyt po nich je 

v priebehu roku konštantný (13, str. 22 - 24). 

 

3.7 Just-in-time 
 

Just-in-time (JIT) prekladáme ako práve včas, celosvetovo sa však používa anglický 

názov. Z pohľadu JIT predstavujú zásoby zbytočné plytvanie, snaží sa o to, aby sa všetko 

prichádzalo práve včas bez skladovania, ktoré prináša nežiadúce náklady. Ideálnym 

spôsobom je, aby materiál putoval z nákladných aut ihneď do procesu po najkratšej 

možnej dráhe a hotové výrobky opačným smerom, nevznikajú tak žiadne zásoby, všetko 

je hneď spotrebované. Takéto dodávky musia prebiehať častejšie, preto sa kladie doraz 

na to aby dodávateľ sídlil čo najbližšie. Pokiaľ sa udržujú čiastočné skladové zásoby, tak 

ďalšia objednávka je vystavená až po poklese zásob na určitú hranicu, to predstavuje 

úsporu miesta aj nákladov (2, str. 341 - 344). 

 

Omnoho väčší rozdiel leží na prepravnej spoločnosti a dodávateľovi. Pri tomto systéme 

je dôležité dlhodobo prevereného dodávateľa, u ktorého sa odberateľ môže spoľahnúť na 

najvyššiu kvalitu dodávky a na jeho prispôsobivosť potrebám odberateľa. Dôležitým 
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faktorom je taktiež prepravná vzdialenosť, ktorá môže mať vplyv na kvalitu dodávky (2, 

str. 344 - 347). 

 

Výhody JIT : 

 

• zvýšenie produktivity, 

• zníženie nákupných cien, 

• zníženie zásob hotových výrobkov, 

• zníženie výrobných zásob, 

• zlepšenie kvality, 

• zvýšenie včasných dodávok, 

• zníženie celkových nákladov na materiál a mnoho ďalších (11, str . 196 - 202). 

 

Metóda Just in Time neprináša len výhody ale aj nevýhody a obmedzenia prináša aj 

nevýhody a obmedzenie. Tými môžu byť napríklad výrobné plánovanie podniku, 

u dodávateľov sú to predovšetkým ich výrobné plány a ich rozmiestnenie alebo neochota 

ku zmenám zo strany zamestnancov (12, str. 99 - 101). 

 

3.8 Produkt 
 

Produkt je dôležitým základom úspechu podniku na danom trhu a je jedným 

z najdôležitejších súčastí marketingového mixu. Produkt je čokoľvek, čo je možné na trhu 

ponúknuť, čo získa pozornosť, čo môže slúžiť ku spotrebe, čo môže uspokojiť nejaké 

želanie alebo potrebu (5, str. 410). 

 

3.9 Vrstvy výrobku 
 

Rozlišujeme tri rôzne úrovne, ktoré sú hierarchicky usporiadané. Sú to: 

 

• 1. jadro výrobku, vyjadruje základný úžitok, ktorý produkt prináša, 
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• 2. vlastný, skutočný alebo reálny produkt obsahuje úroveň kvality, prevedenia, 

štýl a jemu nadriadený dizajn, značku a obal, 

• 3. šírku alebo rozšírenejší produkt vyjadruje ďalšie dodatočné služby alebo 

výhody. 

 

Výrobková politika sa rozdeľuje na tri úrovne: 

 

• Rozhodovanie o výrobnom sortimente. 

• Rozhodovanie o výrobnej rade. 

• Rozhodovanie o individuálnych výrobkoch či službách. 

 

Výrobný sortiment môžeme vysvetliť ako súčet všetkých výrobných rád. Výrobná rada 

vyjadruje také produkty, ktoré sú si podobné funkciami, príbuzenstvom produktov, 

patriacich do tej istej cenovej kategórie a ďalšie. Šírka sortimentu znamená počet 

výrobných rád a hĺbkou sortimentu udáva počet variant výrobkov u každej výrobkovej 

rady (6, str. 72). 

 

3.9.1 Charakteristické vlastnosti výrobku 
 
Do charakteristických vlastností výrobku môžeme zahrnúť: 

 

• Kvalitu. 

• Dizajn. 

• Značku. 

 

Kvalita produktu je schopnosť produktu uspokojovať potreby alebo požiadavky 

zákazníkov. Pod pojmom dizajn si predstavujem tvorivú činnosť, ktorá podlieha trhu. 

Dizajn plní funkciu estetickú a môže podliehať trendom. 

 

Značka znamená meno, názov, znak. Značka je pre zákazníka veľmi dôležitá pretože 

odlišuje od seba výrobky a služby konkurenčných predajcov. Hlavnou úlohou značky je 

od seba odlíšiť produkty od konkurencie. Aby značka bola významná na danom trhu, 
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mala by byť ľahko zapamätateľná, vysloviteľná, zrozumiteľná, krátka, jednoduchá 

a nadčasová. 

 

Produkt sa udrží na úrovni konkurencieschopnosti len vtedy, keď ho neustále 

prispôsobujeme požiadavkám trhu. 

 

 

Výrobkový mix 

Definícia výrobného sortimentu – výrobkové mixu je nasledujúca  súbor všetkých 

výrobkov a položiek ktoré konkrétny predajca ponúka k predaju cieľovému trhu. 

Výrobkový mix je tvorený výrobkovými radami, ktoré sú skupiny podobných výrobkov, 

ktoré plnia podobnú funkciu a sú predávané tým istým skupinám zákazníkov. 

U výrobkového mixu potom môžeme spravidla definovať tri základné rozmery: 

 

• Šírka – predstavuje počet výrobkových rád. 

• Hĺbka – počet typov produktov konkrétnej výrobkovej rady. 

• Celkový počet položiek výrobkového mixu (7, str. 18). 

 

3.9.2 Štandardizácia  
 
Jedná sa o záväzný postup vo výrobnom procese. Medzi hlavné prínosy štandardizácie 

môžeme považovať zlepšenie organizovania výrobnej činnosti, zjednotenie informácií, 

zjednodušenie organizácie, zvyšovanie bezpečnosti a podobne.  

Štandardy delíme na manažérske a prevádzkové. Medzi manažérske štandardy spadajú 

smernice, administratívne predpisy a podobne. Štandardy prevádzkové sú popisy, ako 

majú zamestnanci robiť svoju prácu (8, str. 108). 

 

Vlastnosti štandardov: 

 

• Najúčinnejší, najbezpečnejší zapôsob uskutočňovania práce, za predpokladu, že 

všetci zamestnanci dodržujú taký istý postup práce. 
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• Štandard zachováva know how podniku. V prípade že by odišiel zamestnanec 

s najväčšími skúsenosťami, môžem s ním odísť  taktiež najlepší postup výroby. 

Pokiaľ ale existuje štandard pre postup výroby, zostane know how v podniku. 

• Pomocou štandardou je možné prácu merať a hodnotiť. 

• Keď v podniku nie sú štandardy, vedie to k plytvaniu. 

• Štandardy sú najčastejšie v natlačených verziách doplnené o obrázky, nákresy 

a fotografie. 

• Podľa štandardov sa školia nový zamestnanci (9, str. 63-65). 

 

3.10 SWOT analýza 
 

SWOT analýzu tvoria slová Strengths – Weaknesses - Opportunities -Thearts, v preklade 

tieto slová znamenajú silné stránky – slabé stránky – príležitosti – hrozby. SWOT analýza 

je jednou z možností ako zhodnotiť stav predchádzajúceho obdobia spoločnosti, to nám 

umožní predísť chybám z minulosti. Následne vyhodnotiť aktuálny stav spoločnosti, 

a taktiež umožní pohľad do budúcnosti spoločnosti. Táto analýza obsahuje monitorovanie 

externého a interného marketingového prostredia. K tomu nám pomáhajú informácie 

z vonkajšieho prostredia, napríklad konkurencia, dodávatelia a zákazníci ale taktiež 

informácie z vnútorného prostredia, medzi ktoré riadime a to napríklad finančné a ľudské 

zdroje. Je to prostriedok, pomocou ktorého dôjde k usporiadania existujúcich informácií. 

Pre to aby tieto informácie boli čo najkvalitnejšie spracované a javy vyhodnotené  

správne, je potrebné zapojiť do analýzy čo najviac aktérov a analýze venovať dostatočne 

dlhý čas. 

 

Informácie získané analýzou sa vyhodnotia do tabuľky tak aby bolo jasné, že sa jedná 

o silnú alebo slabú stránku, či o príležitosť alebo hrozbu. Zostavenie tejto tabuľky je len 

prvým krokom v realizácií SWOT analýzy. 

 

V ďalšom kroku sa tieto poznatky porovnajú a vzájomne sa prelínajú. Pri rozhodovaní je 

pre management zásadné, že práva a ľavá strana vo veľa prípadoch ide proti sebe. 

V prípade keď spoločnosť eliminuje svoje ohrozenia, koncepčne rieši slabé stránky 

a zdokonaľuje silné stránky, následne môže realizovať príležitosti. Druhý postup 
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predstavuje riziká a hrozby. V prípade realizácií identifikovaných príležitostí bez 

eliminácie hrozieb a slabých stránok môže nastať veľká chyba, ktorá by ovplyvnila celú 

spoločnosť (10, str. 90 – 92). 

 

Silné stránky sú charakterizované ako pozitívne faktory, ktoré vedú k úspechu 

spoločnosti. Sú to interné faktory, ktoré zvýhodňujú spoločnosti oproti konkurencie. 

Medzi silné stránky patrí kvalitný tým zamestnancov, pružná organizačná štruktúra, 

flexibilita spoločnosti, umenie jednať, skúsenosti v danom obore a podobne. 

 

Slabé stránky sú nedostatky, obmedzenia, negatívne stránky, ktoré bránia spoločnosti 

v rozvoji a vývoji. Napríklad nedostatok obchodných schopností, zlé kvality služieb, 

nekvalitný tím pracovníkov, nedostatočná komunikácia, vysoké náklady, nízke finančné 

prostriedky, nevyhovujúce podmienky pre realizáciu služieb. 

 

Príležitosti alebo nové možnosti pre rozvoj a vývoj spoločnosti. Ich využitím spoločnosť 

môže prosperovať a získať vďaka tomu konkurenčnú výhodu alebo finančné prostriedky. 

Medzi významné príležitosti radíme geografické, politické a ekonomické. Ďalšími 

príležitosťami sú naviazanie nových partnerov, príležitosti pre investovanie, možnosti 

expanzie,  záujem nových investorov o spoločnosť, zvýšený záujem spotrebiteľov 

a podobne. 

 

Hrozby tak isto ako príležitosti predstavujú externé prostredie. Pre spoločnosť znamenajú 

prekážky a môžu ohroziť jeho postavenie na trhu. Je dôležité ich identifikovať a naložiť 

s nimi takým spôsobom, aby sme eliminovali riziká, ktoré s nimi prichádzajú. Hrozbou 

môže byť napríklad nepriaznivá situácia pre spoločnosť, ohrozenie činnosti spoločnosti a 

narušenie stability spoločnosti. Hrozbou môže byť aj nová konkurencia, nestabilita 

politickej situácie, zmeny v legislatívy a ďalšie (10, str. 90 – 92). 

 

Na nasledujúcom obrázku je schéma SWOT analýzy. 
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Obrázok 3: Schéma SWOT analýzy (Zdroj: 10, str. 91) 
 

 

3.10.1 Typy stratégií  

 

• SO stratégia sa v reálnom fungovaní firiem moc nevyskytuje, jedná sa len 

o žiaduci stav každého podniku. Využíva silné stránky podniku a príležitosti 

identifikované vo vonkajšom prostredí. 

• WO stratégia sa zameriava na odstránenie slabých stránok a využíva príležitosti. 

• ST stratégia je využiteľná v situácií, kedy je podnik dostatočne silný na 

postavenie sa svojim hrozbám. 

• WT stratégia je stratégiou obrannou. Cieľom tejto stratégie je odstrániť slabé 

stránky a zmierniť alebo úplne eliminovať ohrozenie z vonkajšieho prostredia 

(14, str. 78 – 80). 

 

3.11 Analýza SLEPT 
 

Prostredníctvom analýzy SLEPT sú analyzované faktory sociálne, legislatívne, 

ekonomické, politické a technologické. 
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Sociálne faktory vplyvne ovplyvňujú ekonomický a hospodársky rozvoj. Ovplyvňujú 

a zároveň stimulujú úroveň obyvateľstva, jeho hodnoty a postoje. Sú to faktory, ktoré 

ovplyvňujú zníženie či zvýšenie dopytu po výrobkoch alebo službách. Základné vplivy 

na podnikanie a jeho zmeny majú demografické faktory. Je potrebné sa vysporiadať 

s nestabilným hospodárskym a politickým prostredím a s nedostatkom kvalitnej 

pracovnej sily. Dopad na konkrétne spoločnosti môžu mať jasne definované faktory ako 

je vzdelanosť obyvateľstva, rast životnej úrovne a vďaka tomu aj vznik nových trhov, 

zdravotný stav obyvateľstva a podobne. 

 

Ekonomické faktory ovplyvňujú spoločnosť každý deň, pretože utvára súčasný a budúci 

stav ekonomiky a tým ovplyvňujú existenciu a vývoj spoločnosti. Politická situácia 

a hospodárska politika vlády v štáte, či podporuje podnikania alebo nie, miera inflácie, 

výška HDP, to všetko sú ekonomický faktory ktoré ovplyvňujú vývoj spoločnosti. 

 

Legislatívne faktory, sa prelínajú s faktormi politickými alebo právnymi, pretože 

u všetkých je pôvodcom štát, ktorý vykonáva činnosť prostredníctvom inštitúcií. Štát 

prostredníctvom inštitúcií obmedzuje a upravuje zákony, následne vyžaduje ich 

dodržiavanie a vykonáva kontrolu. Predovšetkým sa jedná o daň z príjmu, zákon 

o účtovníctve a o dani z pridanej hodnoty.  

 

Každé jedno podnikanie je obmedzené, alebo kontrolované podľa určených zákonov 

a vyhlášok. Štát nevydáva len zákony ale taktiež reguluje fungovanie trhu. Ďalšou 

činnosťou štátu je podpora exportu, podpora podnikania a ďalšie. Každý jeden zásah štátu 

spoločnosť ovplyvní, zásahy môžu znamenať pre spoločnosť príležitosti ale aj hrozby. 

 

Technologické faktory sú v dnešnej dobe veľmi dôležité, súčasne tempo spoločností sa 

stále zvyšuje a to vďaka tomuto faktoru. Investície do inovácie sú nutné, znamenajú 

zaručený úspech. Je dôležité investovať do technologicky nových programov, prístrojov, 

nástrojov ale je  potrebné zvoliť správnu investíciu. Aj pri zvolení správnej preverenej 

technológií môže nastáť nefunkčnosť, prípadné nesplanené očakávania podnikateľa. 
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Podnikateľ sa taktiež vystavuje veľkému riziku straty ale pokiaľ sa investícia preukáže 

ako úspešná, vďaka nej bude mať spoločnosť výhodu oproti konkurencií. 

 

3.12 Nákup 
 

Nákup je jednou z najdôležitejších funkcií podniku. Ako nákup chápeme všetky procesy, 

vďaka ktorým získame vstupy do podniku. 

 

Každé jedno podnikanie by sa dalo charakterizovať ako určitá forma nákupu a predaja. 

Získaním produktu alebo služby od niekoho za účelom ponúknuť niečo iné nazývame 

smenou. Smena následne vedie k uspokojeniu potrieb obidvoch strán. Nákup patrí medzi 

najdôležitejšie činnosti v každom podniku. 

V širšom chápaní je možné nákup v podniku charakterizovať ako súbor činností podniku 

súvisiacich so stanovením potrieb materiálových zdrojov na zabezpečenie predmetu 

činnosti podnikania spojených s ich obstarávaním, dopravou, príjmom, distribúcií 

vstupov, riadením zásob a prípadnou úpravou pred predaním do výroby, kontrolu 

a reklamáciu nekvalitných vstupov. Týmito činnosťami sú zabezpečovanie 

materiálových vstupov do reprodukčného procesu v požadovanom množstve, kvalite, 

sortimentu, čase, s rešpektovaním kritéria optimálnosti s minimálnymi nákladmi ktoré 

plynú z procesu obstarávania a skladovania materiálu (15, str. 15 – 17).  

 

3.12.1 Objekty nákupu 
 
Základnými subjektami nákupu sú odberatelia a dodávatelia, objekty nákupu predstavujú 

nakupované vstupy. Všeobecná ekonomika predpokladá nasledujúce, pre výrobu je 

potrebné tri najdôležitejšie vstupy a to pôdu, prácu a kapitál. Táto teória je ale veľmi 

široký pojem. Pre presnejšie vymedzením objektov, ktoré nákup v podniku zabezpečuje, 

je potrebné tieto objekty zúžiť spôsobom ktorý je zobrazený na nasledujúcom obrázku 

(16, str. 9).  
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Obrázok 4: Objekty nákupu (Zdroj: 16, str. 9) 
  

 

Existuje sedem hlavných nákupných kategórií výrobkov: 

 

• Suroviny – jedná sa o výrobky, ktoré sú v pôvodnom prírodnom stave. Tieto 

vstupy bývajú rozmerovo aj objemovo náročnejšie a majú vyššie dopravné 

náklady. 

• Procesný základný materiál, medziprodukty – sú to výrobky, ktoré potrebujú 

ďalšie spracovanie, a tým sa stávajú súčasťou finálneho výrobku. 

• Doplnkový režijný materiál – sú výrobky, ktoré zabezpečujú výrobný aj 

nevýrobný proces. V podnikoch sa zvyčajne objavujú vo veľkom množstve 

a rozmanitosti. 

• Komponenty, diela a polotovary – sú do finálnych výrobkov montované priamo 

len s minimálnymi úpravami. 

• Zariadenie – je tovar investičného charakteru, ktoré sú obvykle finančne náročné. 
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• Služby – nepriamo prispievajú k finálnemu výrobku, sú to nehmotné aktivity (17, 

str. 282).  

 

3.12.2 Charakteristika podnikovej funkcie nákupu 
 

Základnou funkciou nákupu je efektívne zabezpečenie predpokladaného priebehu 

základných, pomocných a obslužných výrobných aj nevýrobných procesov surovinami, 

materiálom a výrobkami v potrebnom množstve sortimentu, kvalite čase a mieste. 

Splnenie tejto funkcie súlade s ekonomickými kritériami efektívnosti podnikania 

predpokladá v podniku nasledujúce: 

 

• Čo najpresnejšie a včas zisťovať predpokladanú budúcu spotrebu materiálu alebo 

tovaru. 

• Systematicky uvažovať nad disponibilnými zdrojmi pre uspokojovanie týchto 

potrieb. 

• Úplne a včasne prejedávať a uzatvárať zmluvy v ekonomicky efektívnych 

variantoch, trvalo sledovať ich realizáciu, prejedávať zmeny v potrebách 

a prípadne odchýlky v dodávkach. 

• Pravidelne sledovať a regulovať stav zásob a zabezpečiť ich čo najefektívnejšie 

využitie. 

• Zabezpečiť efektívne fungovanie skladového hospodárstva, manipulačných 

a dopravných procesov. 

• Vytvárať a zdokonaľovať odpovedajúci informačný systém používaný pre 

riadenie nákupného procesu. 

• Systematicky zabezpečovať personálne, organizačný, metodický a technický 

rozvoj riadiacich a hmotných procesov. 

• Uskutočňovať aktívnu servisnú prípravu (16, str. 25 – 27). 
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3.12.3 Faktory ovplyvňujúce nákup 

 

Podnik nezískava svoje výhody náhodne alebo súhrnnou šťastných okolností. Výhody 

závisia hlavne na schopnostiach manažéra a jeho rozhodnutiach, jeho rozhodnutia 

ovplyvňuje celá rada faktorov. 

 

 
Obrázok 5: Faktory ovplyvňujúce nákupné rozhodnutie (Zdroj: 15, str. 16) 
 

Podmienky dodávky – každá dodávka musí byť realizovaná za určitých špecifických 

dodacích aj platobných podmienkach, ktoré musia byť v nákupnej zmluve jasne 

formulované, pretože sú ich dôležitou súčasťou. 

 

Akosť – súvisí s vhodným použitím materiálu a výrobkov pre objednávku. Cieľom je 

nakúpiť čo najkvalitnejšie suroviny za čo najnižšiu cenu. Vhodné je využitie hodnotovej 

analýzy, ktorá systematicky študuje komponenty a výrobky. Na získaných informácií je 

možné zistiť, ktorý výrobky prinesú zákazníkovi takú istú hodnotu s nižšími nákladmi 

alebo vyššiu hodnotu s takými istými nákladmi. 

Dominantným externým účinkom systému akosti je stúpajúca miera spokojnosti a lojality 

zákazníkov, v prípade individuálnych alebo priemyslových odberateľov. 
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Množstvo – je ďalšou zložkou nákupného procesu, jedná sa o množstvo materiálu alebo 

výrobkov. Majiteľ spoločnosti ponúkajúci služby alebo živnostník nakupujúci vo veľkom 

chce dosiahnuť úspor. Tie závisia aj na veľkosti zliav poskytovaných dodávateľovi 

materiálu alebo výrobkov. Nadmerné nákupy však spôsobujú nežiadúce množstvo zásob 

s ktorými môže byť spojená strata vplyvom rôznych zhodnotení. Náklady rastú taktiež 

vplyvom skladovania. Nákup v malom množstve znamená častejšie objednávky a vyššie 

jedincove náklady. Ďalšou možnosťou je objednanie výrobku až keď je žiadaný 

zákazníkmi. 

Cena – nákupnom procese je ďalšou dôležitou zložkou cena, najlepšia cena v každom 

prípade neznamená najnižšiu nákupnú cenu. Podnik s najnižšou cenou nemusí ponúkať 

požadovanú kvalitu a služby. V podnikaní je cieľom zaistiť najvyššie hodnoty tovaru 

splňujúceho dané požiadavky za čo najnižšiu nákupnú cenu. 

 

Čas – dôležitým rozhodnutím v procese nákupu je, kedy nakúpiť materiál alebo služby. 

Dodacia doba je uplynulý čas medzi vystavením objednávky a dodaním objednaného 

tovaru alebo služieb. Nákupné aktivity a aktivity zo strany ponuky musia byť riadené.  

 

Dodávateľ – výber dodávateľa je dôležitým faktorom, ktoré sú predpokladom dobrého 

nákupu. Dodávateľov sa odporúča starostlivo vyberať podľa potrieb podnikateľov a je 

odporúčané ich bližšie spoznať. Podnik si musí byť istý, že dodávateľ vyhovuj jeho 

požiadavkám. Aj najlepšia obchodná stratégia môže byť zmarená v prípade, kedy bude 

vybraný zlý dodávateľ (15, str. 30 – 35). 

 

3.13 Outsourcing a insourcing 
 

Pojem outsourcing vznikol spojením dvoch anglických slovíčok. Slovíčka „out“, ktoré 

znamená zvonka a slovíčka „source“ ktoré znamená zdroj. 

 

Pojmom outsourcing je teda možné označiť zaistenie vnútropodnikových procesov 

z externých zdrojov. To znamená, že podporné a iné vedľajšie činnosti za predom 

dohodnutých podmienok vykonáva najatá spoločnosť. Uzatváranie vzťahu medzi 

objednávateľom a poskytovateľom outsourcingu prebieha zmluvne a z pohľadu 
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odberateľa sa jedná o strategické obchodné rozhodnutie. Úlohou outsourcingu je vyčleniť 

činnosť ktorú môže vykonávať niekto iný lepšie alebo lacnejšie, a ktorých vyčlenením 

nám umožní sústrediť sa na jadro nášho podnikania, na činnosti ktoré produkujú zisk. 

Outsourcing taktiež umožňuje zvýšiť podľa potreby kapacity spoločnosti a vyhovieť tak 

naliehavým potrebám. Výstupom outsourcing je služba, ktorá nám pomôže uspokojiť 

tieto zvýšené spotreby (18, str. 10 – 12). 

Pri rozhodovaní, či využiť outsourcing, si spoločnosť kladie otázku: Vyrobiť či nakúpiť. 

Táto otázka priamo súvisí s pojmom „Lean“ (štíhly), kedy organizácia rieši štíhly prístup 

vo zvolených oblastiach vnútropodnikových procesov. 

 

Pojem „Insourcing“ je opakom outsourcingu, je ho možné popísať ako činnosti zaistené 

vnútornými zdrojmi organizácie. Veľmi dobre zobrazuje rozdiel a princípy outsourcingu 

a insourcingu (18, str. 10 – 12).  



 48 

4 Analýza súčasného stavu podnikateľského subjektu 
 

 

V tejto kapitole bude analyzované okolie spoločnosti pomocou SLEPT analýzy a  SWOT 

analýza, vďaka ktorej určím slabé a silné stránky, príležitosti, hrozby a nakoniec určím 

zo SWOT analýzy stratégiu pre spoločnosť. 

 

4.1 SLEPT analýza 
 

V nasledujúcej kapitole je analyzované vonkajšie prostredie spoločnosti pomocou 

SLEPT analýzy. Pomocou tejto analýzy budem definovať oblasti, ktorých zmena by 

mohla mať dopad na podnik a  odhadnem ich budúci možný vývoj.  

 

4.1.1 Sociálne faktory 
 
V tejto skupine sa odrážajú vplyvy spojené s postojom obyvateľstva a jeho štruktúrou. 

Dôležitú rolu zohrávajú napríklad životný štýl, životná úroveň, vzdelanie a klíma 

v spoločnosti. Kúpna sila obyvateľstva a životný štýl ovplyvňuje rastúci alebo klesajúci 

dopyt. Dôležitým sociálnym faktorom je miera nezamestnanosti na Slovensku, keď ľudia 

nebudú zamestnaný a zarábať peniaze, budú závislý na podpore ktorá je na dnešnú dobu 

nízka. To bude viesť k tomu že ľudia budú viac šetriť. Kúpia si len potrebné veci a nebudú 

investovať peniaze do nových komínov alebo rekonštrukcií. Pre spoločnosť by to 

znamenalo nižšie tržby. Nezamestnanosť od roku 2013 do roku 2017 nezamestnanosť 

klesala okrem roku 2014. V roku 2013 bola nezamestnanosť 14 %, v roku 2014 narástla 

o 0,2 % a nasledovné roky klesala o 0,8 %, 1,7 % a 1,8 %. 
Tabuľka 4: Miera nezamestnanosti (Zdroj: 19) 
Rok Miera nezamestnanosti 

2013 14,0% 

2014 14,2% 

2015 13,2% 

2016 11,5% 

2017 9,7% 
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Graf 1: Miera nezamestnanosti (Zdroj: 19) 
 

Ďalším dôležitým údajom je vývoj mesačných miezd, tento faktor je rovnako dôležitý 

ako miera nezamestnanosti, pri jeho znižovaní nastane taká istá situácia ako pri zvyšovaní 

mieri nezamestnanosti, to je znižovanie tržieb podniku. Priemerná mesačná mzda od roku 

2013 rok nárast mzdy, od roku 2013 mzda rástla nasledujúcimi tempami 2,36 %, 4,12%, 

2,91%, 3,12 a 4,6%. 
 

Tabuľka 5: Priemerná mesačná mzda (Zdroj: 19) 
Rok Priemerná mesačná mzda 

2013 824 € 

2014 858 € 

2015 883 € 

2016 912 € 

2017 954 € 
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Graf 2: Priemerná mesačná mzda (Zdroj: 19) 
 

Vďaka medziročným nárastom miezd a medziročným klesaním nezamestnanosti, sa 

spoločnosti od roku 2013 zvýšili tržby, predpokladám v nasledujúcich rokoch s ďalším 

znižovaním nezamestnanosti a zvyšovaním priemernej mesačnej mzdy. Vývoj týchto 

faktorov má vysoký vplyv na spoločnosť. 

 

 

4.1.2 Legislatívne faktory 
 
Spoločnosť vykonáva svoje hlavné činnosti a to rekonštrukcie a vložkovanie komínov, 

ďalej revízie komínov a posúdenie spalinovej cesty na základe vyhlášky 401/2007 

Zbierky zákonov Slovenskej Republiky. Táto vyhláška určuje materiály ktoré smú byť 

použité pri vložkovaní komínov, pravidelnosť kontroly a čistenia spalinových ciest 

a osoby ktoré môžu vykonávať revízneho technika. V blízkej budúcnosti 

nepredpokladám zmeny v legislatíve ktoré by ovplyvnili spoločnosť, keďže posledné 

zmeny boli pred jedenástimi rokmi.  

 

4.1.3 Ekonomické faktory 
 
Pre väčšinu podnikateľov je dôležitý vývoj HDP na Slovensku, v prípade vybranej 

spoločnosti tomu nie je inak. HDP v posledných rokoch medziročne rastie, od roku 2013 
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je to nasledovné medziročné tempo rastu 1,5 %, 2,8 %, 3,9 %, 3,3 % a v roku 2017 to 

bolo 3,4 % rastu. Každým rokom sa tempo rastu zvyšuje až na rok 2016 v ktorom bol 

pokles nárastu o 0,6 %, tento pokles ale v celkovom merítku nie je veľký a neovplyvnil 

vývoj ekonomiky na Slovensko. 
 

Tabuľka 6: Vývoj HDP (Zdroj: 19) 
Rok HDP (mil. Eur) 

2013 70 627 €  

2014 72 703 €  

2015 74 170 €  

2016 78 896 €  

2017 81 154 €  

 

 
Graf 3: Vývoj HDP (Zdroj: 19) 
 

V ekonomických faktoroch je ďalší dôležitý faktor a to je vývoj mieri inflácie v štáte. Na 

Slovensku za posledných päť rokov nastala tri krát deflácia a len dva krát inflácia ale 

výrazná, o viac ako 1 % pričom deflácia bola každý krát len do 0,5 %.  
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Tabuľka 7: Miera inflácie (Zdroj: 19) 
Rok Miera inflácie 

2013 1,4% 

2014 -0,1% 

2015 -0,3% 

2016 -0,5% 

2017 1,3% 

 

 
Graf 4: Miera inflácie (Zdroj: 19) 
 

Na základe vývoja HDP a miery inflácie za posledných päť rokov sa dá predpokladať 

nárast HDP aj v ďalších rokoch. Mieru inflácie je ťažké predpokladať pretože za 

posledných päť rokov sa strieda deflácia s infláciou. Vývoj v  prípade ekonomických 

faktorov je s pohľadu spoločnosti vývoj optimistický, v prípade nárastu HDP sa 

predpokladá aj so zvýšením tržieb a v prípade inflácie alebo deflácie zase výkyvy tržieb 

ktoré ale nebudú mať veľký vplyv na spoločnosť. 
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4.1.4 Politické faktory 
 
Politickú situáciu je možné na Slovensku hodnotiť ako stabilnú, vládnuca strana sa 

nezmenila už tretie volebné obdobie, väčšina ministrov tiež zostala na svojich pozíciách 

všetky obdobia. Súčasný stav nenaznačuje zmeny v zákonoch týkajúcich sa podnikania 

spoločnosti alebo vyhlášok na základe ktorých spoločnosť vykonáva svoje hlavné 

činnosti.  

 

4.1.5 Technické faktory 
 
Spoločnosť neustále sleduje trendy a nové technológie ktoré sa používajú v danom obore. 

Každým rokom sa začínajú používať nové materiály hlavne z dôvodu zakázania predaju 

klasických plynových kotlov ktoré nahradili kondenzačné pri ktorých sa v komínoch 

nachádzajú dve komínové vložky namiesto jednej. 

 

4.2 SWOT analýza 
 

Integrujúcim prvkom predchádzajúcich analýz som zvolil SWOT analýzu. Silné a slabé 

stránky boli definované na základe rozhovoru s majiteľkou spoločnosti a analýze 

vnútorného prostredia. Po definovaní týchto stránok som ich zoradil od najdôležitejších. 

Príležitosti a hrozby boli definované na základe vonkajšej analýzy autorom tejto práce. 

Následne som ohodnotil tieto faktory a zoradil ich od najvyššej úrovne dopadu.  

 

4.2.1 Silné stránky  
 
Medzi silné stránky patrí dlhodobé pôsobenie na trhu. Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 

1992, pred týmto rokom kominárske služby poskytovali komunálne služby v ktorých bola 

zamestnaná majiteľka spoločnosti, kde pracovala ako ekonómka pre kominárov.  

 

Ďalšou silnou a dôležitou stránkou je kvalifikovaný personál s dlhoročnými 

skúsenosťami. Spoločnosť aktuálne disponuje troma zamestnancami, prvý kominár už 

v spoločnosti pracuje dvadsať osem rokov, revízny technik trinásť rokov a druhý kominár 
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päť rokov. Všetci traja majú dlhodobé skúsenosti a odborné vzdelanie pre prácu v danom 

obore. 

 

Dôležitou silnou stránkou je silná základňa zákazníkov v Piešťanskom okrese. Hlavné 

pôsobisko spoločnosti je v Piešťanskom okrese tvorí až 90 % celkových tržieb. Je to 

zapríčinené tým že medzi kominármi je dohoda o takzvaných rajónoch, pri ktorých je 

dohodnuté ktorý okres patrí komu a navzájom si nekonkurujú. Táto dohoda sa netýka 

úplne všetkých kominárov na Slovensku a netýka sa právnických osôb.  

 

Do silných stránok patrí aj široká ponuka poskytovaných služieb a produktov 

komínových systémov. Táto silná stránka je vďaka dlhodobému pôsobeniu spoločnosti 

na danom trhu. 

 

Poslednou silnou stránkou sú pozitívne referencie od klientov. Pre každú spoločnosť sú 

dôležité kladné referencie od zákazníkov v prípade tejto tomu nie je inak.  

 

4.2.2 Slabé stránky 
 
Slabé stránky podniku sú nasledovné zlé umiestnenie priestory spoločnosti, skoro žiadna 

propagácia a závislosť na dodávateľoch od ktorých spoločnosť nakupuje výrobky pre 

vložkovanie komínov. 

 

Najslabšou stránkou spoločnosti je závislosť na dodávateľoch od ktorých spoločnosť 

nakupuje výrobky pre vložkovanie komínov. Konkurencia si je vedomá závislosti 

a patrične ju využíva, napríklad v prípade verejných súťaží pri ktorých je potrebné vysoké 

množstvo výrobkov za čo najnižšiu cenu,  k dispozícií za krátky čas v ktorých dodávatelia 

nepotvrdia cenu a ani dobu dodania výrobkov.  

 

Ďalšou slabou stránkou je nízka úroveň propagácie. Spoločnosť sa zaujíma o propagáciu 

len v okresných novinách a to len pred začiatkom a po ukončení vykurovacej sezóny, 

cieľovým trhom pre túto reklamu sú fyzické osoby. Pre právnické osoby má spoločnosť 
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reklamu na internete, pre zobrazenie ich stránok medzi prvými piatimi pri vyhľadávaní 

určitých slov. 

 

Slabá stránka zlé umiestnené priestory, je pre túto spoločnosť najmenej podstatné 

spomedzi jej slabých stránok, hlavným dôvodom je že spoločnosť poskytuje svoje služby 

a produkty u zákazníkov, do priestorov spoločnosti zákazníci zamiera len ojedinelých 

prípadoch, napríklad prevzatie kolaudačnej správy, hotovostné zaplatenie faktúry alebo 

prípadná reklamácie. 

 

4.2.3 Príležitosti  
 
Príležitosť rozšírenia podniku do ďalších okresov na Slovensku, je dôležitou príležitosťou 

pre zvyšovanie tržieb spoločnosti. Pri stávajúcej situácií v ktorej je podnik závislí na 

dodávateľoch nie je jednoduché rozšírenie do ďalších okresov, je ju potrebné znížiť alebo 

úplne odstrániť, následne bude pre podnik jednoduchšie a rýchlejšie expandovať. 

 

Ďalšou príležitosťou je rozšírenie podnikateľských aktivít. V tomto prípade by sa jednalo 

o rozšírenie spoločnosti o výrobnú časť pre výrobu výrobkov potrebných na vložkovanie 

komínov. Táto príležitosť by eliminovala najväčšiu slabú stránku  závislosť na 

dodávateľoch od ktorých spoločnosť nakupuje výrobky pre vložkovanie komínov 

 

4.2.4 Hrozby 
 
Hrozbou pre spoločnosť je zmena slovenských zákonov a vyhlášok. Spoločnosť 

poskytuje služby a produkty v oblasti komínových systémov, materiály a kontroly ktoré 

sú v tomto obore potrebné dodržiavať vychádzajú zo zákonov a vyhlášok, ktoré platia od 

roku 2007. V prípade ich zmierneniu by mohla mať spoločnosť problémy s výškami 

tržieb. 

 

Ďalšou hrozbou je zvýšenie cien používaných výrobkov pri vložkovaní komínov. 

V prípade navýšenia cien výrobkov, by sa spoločnosti výrazne zvýšili náklady. 

Hrozby zníženie počtu klientov , je veľmi reálna pretože spoločnosť sa spolieha na 

rozdelenie okresov medzi kominármi ktoré bolo stanovené len ústnou dohodou. Zabúda 
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však na fakt že takéto rozdelenie je len medzi pár kominármi a nebráni novej konkurencii 

vstup na trh daného okresu. 

 

Silná konkurencia na trhu kominárskych služieb je ďalšou hrozbou ktorá môže nastať. 

Spoločnosť Kominárstvo Oršulák disponuje pozitívnymi referenciami a dlhodobým 

pôsobením na trhu ale je odkázaná na svojich dodávateľov od ktorých nakupuje 

používané výrobky, títo dodávatelia sú súčasne aj konkurenciou. Z tohto dôvodu má 

konkurencia silné postavenie na trhu a  môže ovplyvniť tržby spoločnosti. 
 

Tabuľka 8: SWOT analýza (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Silné stránky (S) 
1. Dlhodobé pôsobenie na trhu. 

2. Kvalifikovaný personál z dlhoročnými 

skúsenosťami. 

3. Silná základňa zákazníkov v 

Piešťanskom okrese 

4. Široká ponuka poskytovaných služieb a 

produktov v komínových systémov. 

5. Pozitívne referencie klientov 

 

Slabé stránky (W) 
1. Závislosť na dodávateľoch od ktorých 

spoločnosť nakupuje výrobky pre 

vložkovanie komínov. 

2. Nízka úroveň propagácie. 

3. Zlé umiestnené priestory spoločnosti. 

 

 

Príležitosti (O) 
1. Rozšírenie podnikateľských aktivít. 

2. Rozšírenie podniku do ďalších okresov 

na Slovensku. 

 

 

 

 

Hrozby (T) 
1. Zmena slovenských zákonov a 

vyhlášok. 

2. Zvýšenie cien používaných výrobkov   

pri vložkovaní komínov. 

3. Zníženie počtu klientov. 

4. Silná konkurencia na trhu. 

 

 

 

V rámci SWOT analýzy bol prevedení rozbor čiastkových faktorov. V nadväznosti na 

výsledky som sa po konzultácií s majiteľkou firmy rozhodol, že najpodstatnejšie sú slabé 
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stránky a príležitosti. Následne  som zvolil stratégiu WO, v prípade tejto stratégie by sa 

spoločnosť zamierila na svoje slabé stránky a príležitosti.   

 

4.2.5 Stratégia WO 
 
Stratégiu ktorú by mal podnik využiť je WO, využiť príležitostí na odstránenie hrozieb. 

V prípade vybranej spoločnosti by sa jednalo o využitie príležitosti rozšírenia 

podnikateľských aktivít. Vďaka ktorým by eliminovala najslabšiu stránku spoločnosti 

a ktorou je závislosť na dodávateľoch od ktorých spoločnosť nakupuje výrobky pre 

vložkovanie komínov.   

 

4.3 Závery analýzy  
 

Zo všetkých analýz je možné vyvodiť nasledujúce závery : 

 

• Spoločnosť má silnú základňu zákazníkov, vďaka svojmu dlhoročnému 

pôsobeniu na danom trhu a svojim skúseným zamestnancom. 

• V danom obore podnikania je trend nárastu tržieb ten je spôsobeným aktuálnym 

trhom, z dôvodu vysokého záujmu o novostavby a rekonštrukcie domov na 

Slovenku. 

• Závislosť na dodávateľoch od ktorých spoločnosť nakupuje výrobky pre 

vložkovanie komínov je najslabšou stránkou spoločnosti a najužším miestom 

kvôli ktorému sa nemôže spoločnosť rozrásť do ďalších okresov a krajov. 

• Chýba dostatočná reklama ktorá by zabezpečovala rozvoj spoločnosti v iných 

službách ako je vložkovanie komínov alebo ich rekonštrukcia, v ktorých nie je 

spoločnosť závislá na dodávateľoch napríklad revízie alebo vymetanie komínov. 

• Rozšírenie podnikateľských aktivít by pre spoločnosť bolo najlepším riešením 

zvýšenia tržieb a elimináciou najslabšej stránky spoločnosti a to závislosti na 

dodávateľoch.   

• Budúci vývoj trhu je pozitívny pre spoločnosť, z dôvodu zvyšovania HDP, 

priemernej mzdy a znižovaním nezamestnanosti. 
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5 Návrh rozšírenia podnikania o výrobu vybraného produktu 

pre poskytované služby  
 

 

Po analýze súčasného stavu podnikateľského subjektu navrhujem zmenu v rozšírení 

podnikania o výrobu vybraného produktu pre poskytované služby. Tento návrh vychádza 

z najslabšej stránky spoločnosti ktorá je závislosť na dodávateľoch s využitím príležitosti 

rozšírenie podnikateľských aktivít. 

 

V tejto kapitole budú navrhnuté všetky potrebné aktivity ktoré spoločnosť musí spraviť 

pre realizáciu rozšírenia podnikania o výrobu vybraného produktu pre poskytované 

služby. Aktivity ktoré musí spoločnosť spraviť sú: 

 

• Nákup strojov a nástrojov, potrebných pre výrobu vybraných výrobkov 

z nerezového a hliníkového materiálu. 

• Potrebné personálne zmeny pre zavedenie výroby. 

• Získať potrebnú certifikáciu pre výrobu. 

 

Následne budú navrhnuté produkty ktoré by spoločnosť mala začať vyrábať, aby znížila 

alebo úplne eliminovala svoju závislosť na dodávateľoch produktov. Ďalej navrhnem 

formu nákupu materiálu, dodávateľa materiálu pre hliníkové a nerezové tabule 

a dodávateľa pre spojovací materiál, a ako posledné vymenujem kvalitatívne riziká ktoré 

môžu nastať pri výrobe. 

 

Pre navrhované rozšírenie spoločnosti sú dôležité priestory v ktorých by sa daný návrh 

realizoval, spoločnosť disponuje voľným priestorom pre výrobu. V aktuálnych 

priestoroch do ktorých sa presťahovala pred rokom, má štyridsať metrov štvorcových 

voľného priestoru ktorý sa aktuálne využíva len ako druhý sklad, takže nie je potrebné 

meniť alebo hľadať nové priestory. 
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5.1 Navrhovaný nákup strojov a nástrojov 
 

Stroje a nástroje navrhnuté v tejto kapitole sú dôležité pre výrobu hliníkových 

a nerezových výrobkov, každý stroj bude popísaný jeho základnými parametrami 

a cenou, tak isto aj potrebné nástroje pre výrobu. Väčšina strojov bude navrhnutá 

s ručným pohonom, z dôvodu nižšej ceny a malého objemu predpokladanej výroby. 

Ďalšie potrebné nástroje ktoré nebudú spomenuté v návrhu nákupu strojov a nástrojov, 

ale sú dôležité pri výrobe spoločnosť už vlastní napríklad pracovný stôl, vŕtačka 

a podobne.  

 

Stroje ktoré spoločnosť potrebuje sú nasledujúce : 

 

5.1.1 Tabuľové nožnice na plech 
 
Pre presné strihanie tabiel plechu sú potrebné, stolné tabuľové nožnice značky Bernardo, 

typ PTS 1050. Jedná sa o ručné padacie nožnice určené pre plechy s hrúbkou 1 mm 

a šírkou 1050 mm. Tieto tabuľové nožnice zvládnu strihať hliníkový a nerezový materiál 

až do hrúbky 1 mm, pričom používaná hrúbka materiálov je 0,6 mm. Tabuľové nožnice 

sú zakritované pre vyššiu bezpečnosť a nachádzajú sa na liatinovom stole s paralelným 

dĺžkovým dorazom ktorý je s prehľadnou milimetrovou stupnicou, pohon nožníc je 

ručný. Staviteľný bočný doraz je s uhlovou stupnicou od 0 do 180 ° . Rozmery stroja sú 

1 250 mm x 940 mm x 740 mm, cena stroja je 1234,08 Eur. 
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Obrázok 6: Tabuľové nožnice na plech (Zdroj: 20) 
 

 

5.1.2 Ohýbací stroj 
 
Pre výrobu štvorcových výrobkov a pre spojovanie hliníkových výrobkov pri ktorých sa 

používa technika falcovania, je potrebný ohýbací stroj, model B 1050 Box, značky 

Bernardo PTS 1050. Stroj má pracovnú šírku až do 1050 mm a je schopný pracovať 

s hrúbkou plechu do 1 mm v prípade hliníku a aj nerezového materiálu, pohon ohýbačky 

je ručný. Horná lišta ohýbačky je delená na segmenty pre lepšiu prácu s menšími 

polotovarmi. Jedná sa o ručnú ohýbačku, s rozmermi 1350 mm x 600 mm x 1 020 mm (š 

x h x v) , cena je 1471,36 Eur. 
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Obrázok 7: Ohýbací stroj (Zdroj: 20) 
 

 

5.1.3 Zakružovačka plechu 
 
Pre výrobu kruhových rúry a ostatných výrobkov je potrebný zakružovací stroj. 

Navrhovaným strojom je motorová zakružovačka Bernardo ESR 1020. Zariadenie je 

zostavené z masívnej a veľmi stabilnej liatinovej konštrukcie, má asymetricky 

nastaviteľné valce s výklopným horným valcom ktoré umožňujú kónické zakružovanie 

a v neposlednej rade obsahuje nožné ovládanie s bezpečnostným spínačom umožňujúce 

lepšiu manipuláciu s materiálom, pohon zakručovačky je elektrický s manuálnym 

ovládaním. Cena stroja je 2 238,98 Eur a rozmery sú nasledovné 1 440 mm x 380 mm x 

910 mm (š x h x v). 
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Obrázok 8: Zakružovačka plechu (Zdroj: 20) 
 

5.1.4 Zváračka typu TIG  
 
Dôležitým nástrojom pre výrobu nerezových výrobkov je zváračka typu TIG, používa sa 

pri vytváraní spojov. Použitie prístroja je možné so širokou škálou materiálov ako je 

nerezová oceľ, titán, oceľ, meď a ich zliatiny. Prístroj obsahuje termostatickú ochranu, 

ochranu proti nadprúdu a prepätiu.  Typ navrhovanej zváračky je Telwin Tig 182 s cenou 

1 172 Eur. 
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Obrázok 9: Zváračka typu TIG (Zdroj: 21) 
 

 

 

5.1.5 Ďalšie potrebné nástroje : 
 
 

• Nástrojom potrebným pre výrobu sú falcovacie kliešte, používajú sa pri spájaní 

hliníkového plechu, navrhované sú klampiarske falcovacie kliešte od značky 

Bessey model D341-80. Sú vyrobené z akostnej ocele  s pracovnou šírkou 80mm, 

cena týchto kliešti je 65,49 Eur. 

• Nitovacie kliešte sú potrebné pri spojovaní hliníkových plechov, používajú sa pre 

zafixovanie falcu. Odporúčal by som kúpiť kliešte značky Gesipa model FireFly, 

tento typ šetrí až 40 % nutnej sily potrebnej k zanitovaniu, sú použiteľné pre 

nitovanie hliníku a aj ocele. Cena týchto nitovacích kliešti je 90,87 Eur. 

• Saténovacia brúska tento nástroj je dôležitý pri výrobkoch z nerezu. Slúži na 

vyleštenie zvaru a hrán výrobkov, pre lepší vizuálny efekt. Navrhovaným 

zariadením je satenovacia brúska od spoločnosti BOSH typ GSI 14 CE 

Professional za 446,04 Eur. 
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Celkové náklady na navrhovaný nákup strojov a nástrojov  sú pre lepší prehľad vyčíslené 

na nasledujúcej tabuľke, celkové náklady sú 6 718,82 €. 

 
 

Tabuľka 9: Celkové náklady na navrhovaný nákup strojov a nástrojov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Názov Cena 

Tabuľové nožnice na plech    1 234,08  €  

Ohýbací stroj    1 471,36  €  

Zakružovačka plechu    2 238,98  €  

Zváračka typu TIG    1 172,00  €  

Falcovacie kliešte         65,49  €  

Nitovacie kliešte         90,87  €  

Saténovacia brúska       446,04  €  

Spolu     6 718,82  €  

 

5.2 Personálne zmeny 
 

Keďže spoločnosť disponuje len troma zamestnancami, ktorý sú vyťažený, je potrebné 

najať nového zamestnanca, ktorý bude mať buď skúsenosti s navrhovanou výrobou 

poprípade len klampiarsku prax. V poslednom prípade by spoločnosť musela zaplatiť 

budúcemu zamestnancovi školenie na zváranie metódou TIG, cena takéhoto kurzu je 360 

€.  

 

Hrubá mzda zamestnanca by bola 900 € a super hrubá mzda 1217 €, čo predstavuje ročné 

náklady vo výške 14 604 €. 

 

5.3 Novo vyrábané produkty 
 

Ako už bolo spomínané v predošlých kapitolách spoločnosť by si vyrábala produkty pre 

vložkovanie komínov v nerezovom a v hliníkovom prevedení. Tieto produkty by 

vyrábala nie len pre vložkovaní komínov v prípade kedy by spoločnosť sama vložkovanie 

vykonávala ale aj ako samostatné produkty určené na priamy predaj.  
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Jednalo by sa o nasledujúce výrobky z hliníku a nerezu : 

 

5.3.1 Komínová rúra 
 
Komínová rúra je základným prvkom komína, vyrábala by sa v dĺžkach od 250 mm do 

1 000 mm a s priemerom od 100 mm do 250 mm.  

 

 
Obrázok 10: Komínová rúra (Zdroj: 22) 
 

5.3.2 T prípojka  
 
T prípojka je ďalšou základnou častou komína, taktiež by ju podnik vyrábal v priemeroch 

od 100 mm do 250 mm, dĺžka by bola štandardne 660 mm. T prípojku by bolo možné 

vyrobiť s odlišným priemerom odbočky, maximálne sa však môžu líšiť o 20 mm 

a s rôznymi uhlami 45 ° alebo 87 °. 

 

 
Obrázok 11: T prípojka 45 ° a 87 ° (Zdroj: 22) 
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5.3.3 Koleno  
 
Kolená by spoločnosť vyrábala vo viacerých variantoch a to od  45 ° až po 90 ° koleno, 

v priemeroch od 100 mm do 250 mm, dĺžka by záležala od veľkosti priemeru. 

 
Obrázok 12: Koleno 45 ° a 90 ° (Zdroj: 22) 
 
5.3.4 Ďalšie výrobky 
 
Ďalšími výrobkami by boli komínová strieška a kondenzačná miska, obidve súčasti by sa 

vyrábali v priemeroch od 100 mm do 250 mm. 

 

 
Obrázok 13: Obrázok 13: Komínová strieška (Zdroj: 22) 
 



 67 

Poslednými vyrábanými časťami by bol diel kondenzačná miska, diel pre komínové 

dvierka,  redukcia a kotva. Kondenzačná miska by sa vyrábala v priemer 100 mm až 250 

mm. V prípade komínových dvierok by sa jednalo o priemer 100 mm až 250 mm, 

s dĺžkou 500 mm a s otvorom na dvierka v rozmeroch 210 mm  x 140 mm alebo 300 mm 

x 150 mm ( d x š ) . Redukcia by sa vyrábala v dĺžke 180 mm s možným zmenšením 

priemeru jedného konca oproti druhému až o 70 mm. Kotva by sa vyrábala vo všetkých 

používaných priemeroch. 

 

5.4 Potrebná certifikácia 
 

Pre výrobu nerezových a hliníkových vložiek je potrebný certifikát vnútropodnikovej 

kontroly, v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavených výrobkoch v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú skupiny 

stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti 

o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z.  

Tento certifikát vydáva Technický a skúšobný ústav stavebný, ktorý pre udelenie 

certifikátu vykoná predbežnú inšpekciu v spoločnosti, vyhodnotí a schváli 

vnútropodnikové kontroly. Následne podrobí technickým skúškam vzorky výrobkov 

s predpísaným plánom skúšok autorizovaná osoba, v prípade splnenia podmienok je 

vydávaný certifikát vnútropodnikovej kontroly.  

 

Cena za technické skúšky výrobkov je približne 2 500 € nasledovne je dôležitá 

certifikácia ktorá stojí 1 500 € ( vykonanie počiatočnej inšpekcie vo výrobni). Po vydaní 

certifikátu sa musia pravidelne vykonávať plánované skúšky na výrobku a jedenkrát 

ročne musí byť vo výrobni vykonaný priebežný dohľad nad systémom výroby subjektom, 

ktorý vydal certifikát, náklady na tieto pravidelné skúšky a dohľad sú približne 750 € za 

rok. Jednotlivé ceny certifikácie, technických skúšok a pravidelných skúšok a dohľadu 

som získal na základe komunikácie s Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o..  
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5.5 Návrh nákupu 
 

Nákup materiálu sa bude odvíjať od konkrétnych zákaziek. Objem aj druh nakupovaného 

materiálu sa bude pri jednotlivých objednávkach čiastočne líšiť. Zásobovacia stratégia by 

mala byť stanovená na udržanie nízkych zásob, aby bol kapitál viazaný v zásobách 

materiálu čo najnižší ale zároveň aby nízka úroveň zásob neovplyvnila chod spoločnosti 

pri prípadnom výpadku dodávky alebo zvýšenom dopite. Frekvencia dodávok materiálu 

by mala byť pravidelná a častá. 

 

5.5.1 Návrh dodávateľa  pre nerezové a hliníkové tabule 

 

Vybraný dodávateľ ma najširší sortiment tabúľ nerezových a hliníkových, ktoré bude 

podnik pri výrobe potrebovať. Jedná sa o spoločnosť KJG a.s.,  Čachtice. Spoločnosť 

pôsobí na trhu od roku 1995, patrí medzi lídrov vo svojom odvetví na Slovensku a ročne 

spracováva až 40 tisíc ton materiálovej suroviny. 

 

5.5.2 Návrh dodávateľa pre spojovací materiál 
 
Pre spojenie nerezu sa používa proces zvárania, pri ktorom sa používa spotrebný materiál 

elektródy. V prípade hliníku sa na spájanie používa technika falcovania,  následne sa 

každý koniec zanituje dvoma nitmi, pri tomto spojovaní sú potrebné hliníkové nity. 

Dodávateľ ktorého som vybral pre tieto materiály je AG NÁRADIE-AGRODEAL, s.r.o., 

ktorá na trhu pôsobí od roku 1991 a spoločnosť KOMINÁRSTVO ORŠULÁK s nimi 

spolupracuje od roku 2010 s dobrými skúsenosťami. 

 

5.6 Kvalitatívne riziká pri výrobe  
 

Ktoré môžu nastať pri navrhovanom rozšírení podniku sú nasledovné:  

 

• Kontrola dodaného materiálu:  

- Kontrola hrúbky a typu tabule plechu, pri dodaní od dodávateľa.  
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- Dôležitá je kontrola nerezových platní pri ktorých je dôležité aby neboli 

poškriabané, pretože pri prípadnom poškriabaní výrobky strácajú  na 

hodnote. 

• Chyba pri zadávaní rozmerov výrobkov do výroby, poprípade type materiálu. 

Eliminácia chýb je možná dvojitou kontrolou od zamestnanca ktorý požiadavku 

do výroby zadáva. 

• Nedodržanie technologického postupu, ktoré by zapríčinilo napríklad nekvalitný 

spoj materiálu. 
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6 Ekonomické vyhodnotenie 
 

 

V nasledujúcej časti diplomovej práce je popísané ekonomické zhodnotenie 

navrhovaného rozšírenia spoločnosti. 

 

Zhodnotenie pozostáva s  rozmerov na jednotlivé výrobky a to komínovú rúru, T 

prípojku, koleno, striešku, kondenzačnú misku, diel pre komínové dvierka, redukciu a 

kotvu s rozmermi 130, 150 a 170 mm. Tieto tri rozmery boli vybrané z dôvodu takého že 

tvoria 90 % objemu z nakupovaných výrobkov z roku 2017. Následne vďaka rozmerov 

jednotlivých výrobkov vypočítam spotrebu materiálu na jednotlivé výrobky, stanovím 

náklady na použitý materiál, pri všetkých troch rozmeroch.  

Ďalej vypočítam celkové náklady na všetky výrobky vo vybraných troch rozmeroch, 

s objemom výroby ktorá vychádza zo spotreby z roku 2017.  

 

Budú stanovené celkové náklady na investíciu v ktorej budú zarátané všetky potrebné 

náklady, následne náklady na nakupované výrobky v roku 2017, pre vybrané tri výrobky 

a porovnanie rozdielu nákladov vlastnej výroby výrobkov a nákladov pri nakupovaní 

výrobkov. 

 

6.1 Náklady na plech 
 

V nasledujúcej tabuľke sú rozpísane ceny za jednotku použitých materiálov, v rozmeroch 

2 000 x 1 000 x 0,6 mm ( d x š x h)  pre obidva materiály 

 
Tabuľka 10: Náklady na plech (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Materiál Cena Ceny podľa spoločnosti 

Hliník  15,23 € KJG a.s. 

Nerez 26,23 € KJG a.s. 
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6.2 Prevádzkové náklady 
 
Prevádzkové náklady pre navrhovanú výrobu sú 2 160 € za jeden rok, tvoria ich náklady 

na elektrickú energiu a vykurovanie približne 30 € za mesiac a náklady ktoré stojí 

prenájom miestnosti v ktorej bude prebiehať výroba a to 150 € za mesiac. 

 
 
6.3 Výpočet spotreby materiálu 
 

V tabuľke sa nachádzajú jednotlivé rozmery potrebného materiálu na výrobu 

jednotlivých výrobkov.  
 

Tabuľka 11: Rozmery potrebného materiálu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Výrobok 

Rozmery potrebného materiálu 

130 mm priemer 150 mm priemer 170 mm priemer 

Komínová rúra   1000 x 410 x 0,6 1000 x 480 x 0,6 1000 x 540 x 0,6 

T prípojka 860 x 410 x 0,6 860 x 480 x 0,6 860 x 540 x 0,6 

Koleno 500 x 410 x 0,6 500 x 480 x 0,6 500 x 540 x 0,6 

Strieška 400 x 410 x 0,6 400 x 480 x 0,6 400 x 540 x 0,6 

Kondenzačná miska 400 x 410 x 0,6 400 x 480 x 0,6 400 x 540 x 0,6 

Diel pre komínové dvierka 700 x 410 x 0,6 700 x 480 x 0,6 700 x 540 x 0,6 

Redukcia 400 x 410 x 0,6 400 x 480 x 0,6 400 x 540 x 0,6 

Kotva 300 x 410 x 0,6 300 x 480 x 0,6 300 x 540 x 0,6 

 

Pre výpočet spotreby materiálu na výrobky som si vybral reprezentantov, a to priemery 

130, 150 a 170 mm ktoré boli už spomenuté v úvode kapitoly.  

Potrebu materiálu som vypočítal z údajov o dĺžke a priemere jednotlivých výrobkov 

z predchádzajúcej tabuľky, k vypočítanej hodnote som pridal 10 % navýšenie kvôli 

stratám. 
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Tabuľka 12: Rozmery potrebného materiálu v m2 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Výrobok 

Rozmery potrebného materiálu v m2 

130mm priemer 150 mm priemer 170 mm priemer 

Komínová rúra   0,45 0,53 0,59 

T prípojka 0,39 0,45 0,51 

Koleno 0,23 0,26 0,30 

Strieška 0,18 0,21 0,24 

Kondenzačná miska 0,18 0,21 0,24 

Diel pre komínové dvierka 0,32 0,37 0,42 

Redukcia 0,18 0,21 0,24 

Kotva 0,14 0,16 0,18 

 

6.4 Náklady na materiál jednotlivých výrobkov 
 

Náklady na použitý plech som vypočítal nasledujúcim vzorcom: 

 

! = #$%&	(&	)$*%+,-.
/0)$1	1&,$23á5. ∗ +0)$1	78+,2$09 

 

Náklady na materiál sú počítané pri objeme spotreby z roku 2017, pre rozmery priemeru 

130, 150 a 170 mm. Vypočítané hodnoty sú v nasledujúcich tabuľkách, rozpísané pre 

každý jeden výrobok v hliníkovom a nerezovom prevedení. 

  
Tabuľka 13: Cena materiálu na výrobky priemeru 130 mm (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Výrobok 

Spotreba materiálu na 

1 ks v m2 

Cena materiálu 

Hliník  Nerez 

Komínová rúra   0,45 3,43 € 5,91 € 

T prípojka 0,39 2,93 € 5,05 € 

Koleno 0,23 1,72 € 2,96 € 

Strieška 0,18 1,37 € 2,37 € 

Kondenzačná miska 0,18 1,37 € 2,37 € 

Diel pre komínové dvierka 0,32 2,40 € 4,14 € 
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Redukcia 0,18 1,37 € 2,37 € 

Kotva 0,14 1,03 € 1,77 € 

 
 

Tabuľka 14: Cena materiálu na výrobky priemeru 150 mm (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Výrobok 

Spotreba materiálu 

na 1 ks v m2 

Cena materiálu 

Hliník Nerez 

Komínová rúra   0,53 4,02 € 6,92 € 

T prípojka 0,45 3,46 € 5,96 € 

Koleno 0,26 2,01 € 3,46 € 

Strieška 0,21 1,61 € 2,77 € 

Kondenzačná miska 0,21 1,61 € 2,77 € 

Diel pre komínové dvierka 0,37 2,81 € 4,85 € 

Redukcia 0,21 1,61 € 2,77 € 

Kotva 0,16 1,21 € 2,08 € 

 
 

Tabuľka 15: Cena materiálu na výrobky priemeru 170 mm (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Výrobok 

Spotreba materiálu 

na 1 ks v m2 

Cena materiálu 

Hliník Nerez 

Komínová rúra   0,59 4,52 € 7,79 € 

T prípojka 0,51 3,89 € 6,70 € 

Koleno 0,30 2,26 € 3,90 € 

Strieška 0,24 1,81 € 3,12 € 

Kondenzačná miska 0,24 1,81 € 3,12 € 

Diel pre komínové dvierka 0,42 3,17 € 5,45 € 

Redukcia 0,24 1,81 € 3,12 € 

Kotva 0,18 1,36 € 2,34 € 
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6.5 Celkové náklady na materiál jednotlivých výrobkov  
 

V nasledujúcej tabuľke sú vypočítané celkové náklady na materiál jednotlivých výrobkov 

pri objeme spotreby z roku 2017, pri rozmeroch 130,150 a 170 mm, na všetky druhy 

výrobkov.  
 

Tabuľka 16: Celkové náklady na materiál výrobkov pri priemere 130, 150, 170 mm (Zdroj: Vlastné 
spracovanie) 
 Názov Náklady na materiál za rok 

Výrobok Hliník Nerez 

Komínová rúra   1 489,73 € 3 421,39 € 

T prípojka 211,72 € 492,51 € 

Koleno 116,60 € 284,13 € 

Strieška 90,70 € 209,70 € 

Kondenzačná miska 76,16 € 214,09 € 

Diel pre komínové dvierka 172,92 € 401,92 € 

Redukcia 27,44 € 68,73 € 

Kotva 74,11 € 172,25 € 

Spolu 2 259,38 € 5 264,73 € 

 

Celkové náklady na materiál pre výrobu hliníkových a nerezových výrobkov sú 7 524, 

11 €. 

 

6.6 Celkové náklady 
 

Náklady na navrhované rozšírenie podnikateľskej činnosti o výrobu aj s nákladmi na 

materiál a ostatné položky sú 33 366,93 €. Náklady na materiál sú vypočítané pomocou 

reprezentantov s objem spotreby z roku 2017, a ďalšie položky ktoré sú potrebné pre na 

realizáciu navrhovaného rozšírenia podniku, sú popísané a vypočítané 

v predchádzajúcich podkapitolách. 
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Tabuľka 17: Celkové náklady (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Názov Náklad 

Náklady na materiál 7 524,11 € 

Náklady na nákup strojov a nástrojov 6 718,82 € 

Mzda 14 604,00 € 

Zaškolenie 360,00 € 

Certifikácia a skúšky výrobkov 4 000,00 € 

Prevádzkové náklady 2 160,00 € 

Spolu 35 366,93 € 

 

6.7 Náklady na výrobky pri ich nakupovaní 
 

V nasledujúcej tabuľke sú náklady na výrobky pri ich nakupovaní jedná sa o hliníkové 

a nerezové, z roku 2017 pri prevedeniach 130, 150 a 170 mm. 

 
 

Tabuľka 18: Náklady na výrobky pri ich nakupovaní (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Názov Hliník Nerez 

Rúra   5 353,65 € 11 460,86 € 

T-prípojka 1 237,37 € 3 019,92 € 

Koleno 1 103,12 € 1 773,09 € 

Strieška 935,40 € 1 288,37 € 

Kondenzačná miska 735,89 € 1 634,48 € 

Diel pre komínové dvierka 1 111,49 € 1 700,06 € 

Redukcia 230,25 € 497,73 € 

Kotva 1 069,53 € 1 431,75 € 

Spolu 11 776,71 € 22 806,26 € 

 

Celkové náklady v prípade vybraných reprezentatívnych priemeroch v nerezovom 

a hliníkovom prevedení sú 34 582,97 €, informácie vychádzajú z účtovníctva 

spoločnosti. 
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6.8 Rozdiel v nákladoch 
 

Rozdiel v nákladoch pri nakupovaní výrobkov a pri samostatnej výrobe v objemoch 

z roku 2017 a vybraných priemeroch je 10 256,47 € za rok. V nasledujúcej tabuľke sú 

vyčíslené jednotlivé položky. 

 
Tabuľka 19: Rozdiel v nákladoch (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Názov Suma 

Náklad pri nakupovaní výrobkov 34 544,58 € 

Náklady na materiál  - 7 524,11 € 

Mzda - 14 604,00 € 

Prevádzkové náklady - 2 160,00 € 

Rozdiel 10 256,47 € 
  

V nasledujúcich rokoch je potrebné rátať s pravidelnými plánovanými skúškami na 

výrobku a jedenkrát ročne musí byť vo výrobni vykonaný priebežný dohľad nad 

systémom výroby subjektom, ktorý vydal certifikát, náklady na tieto pravidelné skúšky 

a priebežný dohľad sú približne 750 € za rok. 

 

Celkové investičné náklady pre zavedenie návrhu sú 11 078,82  €, návratnosť týchto 

nákladov by bola za rok a dvadsať dva dní, pri počítaní len s pracovnými dnami. 

 

V druhom roku predpokladám s ušetrenými nákladmi vo výške 9434,12 €,   ale musíme 

počítať s nákladom na plánované skúšky a dohľad ktorý predstavuje približne 750 €, 

v konečnom dôsledku budú možné ušetrené náklady v nasledujúcom roku 8 684,12 €, pri 

objeme výroby z roku 2017 vybraných priemerov, v ďalších rokoch by výška ušetrených 

nákladov bola 9 506, 47 €. 
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7 Podmienky realizácie a prínosy 
 

Táto kapitola bude v jej prvej časti popisovať podmienky realizácie zavedenia 

vytvoreného návrhu riešenia. V druhej časti budú vyhodnotené prínosy, ktoré by 

spoločnosti návrh priniesol. Prínosy sú dané rozšírením spoločnosti o výrobu a za druhé 

znížením nákladov. 

 

 

7.1 Podmienky realizácie návrhu 
 

Medzi nutné podmienky pre zavedenie návrhu spadajú: 

 

• Získanie potrebnej certifikácie pre výrobu, v súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. 

o stavených výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 

158/2004 Z. z.. 

• Dostupný kapitál pre nákup strojov a nástrojov, v celkovej hodnote 6 718,82 €. 

• Stanovenie zodpovednej osoby, ktorá bude zodpovedať za správny priebeh 

výroby a kontrolovať jej výsledky v priebehu. 

• Najatie nového zamestnanca, ktorý bude mať buď skúsenosti s 

navrhovanou výrobou poprípade len klampiarsku prax. V prípade najatia 

zamestnanca bez certifikátu na zváranie je potrebné ho poslať na preškolenie. 

 

 

7.2 Prínosy návrhu 
 

Vypracovaný návrh rozšírenia podnikania o výrobu vybraného produktu pre poskytované 

služby by ovplyvnil hneď niekoľko oblastí spoločnosti. V ktorých boli zmiernené alebo 

eliminované nedostatky, ktoré boli zistené v analytickej časti práce. Jedná sa 

o nasledovné nedostatky:  
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• Zníženie závislosti na dodávateľoch od ktorých spoločnosť nakupuje výrobky pre 

vložkovanie komínov. 

• Zníženie doby dodania výrobkov, vďaka vlastnej výrobe. 

• Rozšírenie podnikateľských aktivít, vďaka ktorým spoločnosť ľahšie rozšíri svoje 

pôsobisko do ďalších okresov. 

• Zníženie nákladov na výrobky potrebné pri vložkovaní nákladov, tým sa zvýši aj 

konkurencie schopnosť spoločnosti. 

• Zvýšenie tržieb spoločnosti. 

 

Rozdiel v ušetrených nákladoch je zobrazený v nasledujúcej tabuľke. Pre výpočet 

ušetrených nákladov boli použitý produkty rozmerov 130, 150 a 170 mm, ktoré tvoria 90 

% spotreby a objem spotreby týchto rozmerov z roku 2017. 

 
 
Tabuľka 20: Rozdiel v celkových nákladoch (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
Názov Suma 

Náklad pri nákupe výrobkov 34 544,58 € 

Náklady na materiál  -7 524,11 € 

Mzda -14 604,00 € 

Prevádzkové náklady -2 160,00 € 

Rozdiel 10 256,47 € 

 

Celkové ušetrené náklady by v prvom roku predstavovali 10 256,47 €, pri spotrebe z roku 

2017.   
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Záver 
 

Predmetom diplomovej práce bola štúdia tvorby štíhleho podniku s vybraným 

portfóliom, a to podniku ktorý ponúka kominárske služby.  

 

Práca je rozdelená do viacerých častí. V prvej časti bola popísaná spoločnosť, jej 

organizačná štruktúra, jednotlivé poskytované služby a ich popis. Ďalej boli popísaný 

zákazníci spoločnosti ktorý boli rozdelený do troch skupín. V poslednom rade boli 

popísaný dodávatelia výrobkov, a pri jednotlivých výrobkoch ich cena, dodacia doba 

a spotreba za rok 2017. 

 

Druhá časť sa venuje vytipovaniu teoretických prístup k riešeniu. V tejto časti boli 

popísané teoretické východiska pre vypracovanie analytickej a návrhovej časti. 

Teoretická východiská ktoré boli potrebné pre vypracovanie diplomovej práce sa 

zaoberajú štíhlym podnikom, jeho prvkami, výrobkovej politiky, výroby, systémami 

zásobovania a samostatným výrobkom, ďalej analýzami SLEPT a SWOT. 

 

Následne na základe teoretických východísk bola vypracovaná analýza súčasného stavu, 

SLEPT a SWOT analýzou. Pomocou SLEPT analýzy som odhadol budúci možný vývoj 

daného trhu a to pozitívny vývoj pre spoločnosť, v dôsledku znižovania nezamestnanosti, 

zvyšovaním miezd, zvyšovaním HDP a daľších faktorov. Vďaka SWOT analýze som 

zistil súčasný stav spoločnosti, jej silné a slabé stránky, jej príležitosti a hrozby, a navrhol 

typ budúcej stratégie. Z analýz som prišiel k záveru že spoločnosť je závislá na 

výrobkoch od svojich dodávateľov, ktorý výrobky síce majú vo vysokej kvalite ale za 

vysoké ceny s dlhou dobou dodania.  

 

V návrhovej časti som navrhol rozšírenie podnikania o výrobu vybraného produktu pre 

poskytované služby, aby spoločnosť eliminovala závislosť na dodávateľoch. V tejto časti 

boli navrhnuté potrebné stroje a nástroje ktoré je treba nakúpiť pre navrhovanú výrobu. 

Ďalej boli popísané výrobky ktoré navrhujem vyrábať, s ich popismi a prevedeniami, 

potrebná certifikácia a návrh dodávateľov pre spojovací materiál a hliníkové a nerezové 

tabule. 
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Pre ekonomické vyhodnotenie boli použitý reprezentanti rozmerov a to 130, 150 a 170 

mm ktoré tvorili v roku 2017, 90 % celkovej spotreby výrobkov. Ekonomické 

vyhodnotenie sa zaoberá nákladmi na materiál jednotlivých výrobkov. Následne boli 

vyčíslené celkové náklady na investíciu a porovnané celkové náklady pri výrobe 

výrobkov spoločnosťou s nákupom výrobkov od dodávateľov. Spoločnosť by ušetrila 

ročne na nákladoch 10 256,47 €. Vďaka realizácií návrhu by sa spoločnosti zvýšili tržby, 

znížili náklady, znížila závislosť na dodávateľoch, znížila by sa doba dodania vďaka 

vlastnej výrobe a v poslednej rade by spoločnosť rozšírila svoje podnikateľské aktivity. 

 

Hlavný ciel diplomovej práce zavedenie výrobného procesu do procesu rozšírenia služieb 

zákazníkom a navýšenie tržieb aj služieb zákazníkom bol splnený, tak isto boli splnené 

aj čiastkové ciele ktoré boli stanovené pre túto prácu. 
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