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ABSTRAKT 

Diplomová práca sa zaoberá hodnotením výkonnosti podniku Západoslovenské tlačiarne 

Skalica, s.r.o. Podnik je analyzovaný pomocou viackriteriálneho modelu START PLUS. Na 

základe tohto modelu, pomocou bodového hodnotenia, sú identifikované silné stránky 

spoločnosti a identifikované oblasti pre zlepšenie. Záver práce obsahuje návrhy opatrení, 

ktoré by mali napomôcť zvýšiť výkonnosť podniku. 

 

  

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with company performance assessment of Západoslovenské 

tlačiarne Skalica, s.r.o. Chosen company is analysed according to multi-criterial model 

START PLUS. The results of this model are identifications of strengths and areas with 

possibility of improvement. The conclusion of this work is suggested measurements, which 

should lead to the company’s higher performance. 
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ÚVOD 

Na úvod mojej diplomovej práce by som rada podotkla, že žijeme v extrémne dynamickej 

dobe, kde globalizácia dosiahla takmer maximum. Prirodzenosťou človeka je adaptácia na 

neustále sa meniace prostredie. Táto vlastnosť je rovnako požadovaná pri riadení firmy. 

V dynamickom 20. a 21. storočí sa pohľady na riadenie úspešnej firmy značne vyvíjajú, a je 

naozaj náročné držať krok s trendami. Okrem adaptácie na zmeny je pre úspešné riadenie 

firmy potrebné predvídať nové situácie a včas na ne reagovať. Strategické plánovanie sa 

v 21. storočí stáva najdôležitejšou úlohou managementu firmy. Spolu so zvyšovaním 

dôležitosti plánovania sa zvyšuje počet druhou modelov, ktoré slúžia ako podklady pre 

potrebnú analýzu. Ako podklady pre analýzu podniku sa používajú rôzne modely výkonnosti, 

ktorých úlohou je čo najlepšie a najpodrobnejšie zmapovať rôzne časti podnikania a na 

základe analýzy pomôcť navrhnúť nové riešenia. Tieto nové riešenia pre podnik musia 

predpokladať celkový vývoj – ako napríklad konkurencie či zákazníkov, ktorí sú súčasťou 

vonkajšieho prostredia firmy, tak aj prostredia vnútorného, ako sú napríklad zamestnanci, 

či vedenie.  

 V mojej diplomovej práci som sa rozhodla využiť momentálne jeden 

z najaktuálnejších modelov START PLUS, vychádzajúci z modelu EFQM. Tento model bude 

využitý ako podklad pre analýzu spoločnosti Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. Na 

základe tejto komplexnej analýzy výkonnosti sa pokúsim navrhnúť možné riešenia, ktoré by 

mohli napomôcť podniku k zvýšeniu výkonnosti.  
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1 CIEĽ A POUŽITÉ METÓDY 

Cieľom diplomovej práce je pomocou modelu START PLUS previesť analýzu v podniku 

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. a na základe prevedenej analýzy navrhnúť riešenia 

pre zvýšenie výkonnosti podniku.  

Predkladaná práca sa skladá z troch častí. V prvej, teoretickej časti, je za použitia 

literárnej rešerše dostupných zdrojov, popísaný teoretický základ modelov pre meranie 

výkonnosti podniku. Táto časť slúži ako teoretický podklad pre nasledujúce dve, praktické 

časti. 

Druhá časť mojej práce spočíva v konkrétnom použití modelu START PLUS vo firme 

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. V tejto časti je predstavená činnosť skúmaného 

podniku a pomocou modelu prevedená analýza. Okrem analýzy dát som ako podklad využila 

rozhovory so zamestnancami a vlastné sledovanie v danom podniku. Výsledkom tejto analýzy 

je bodové ohodnotenie, ktoré slúži ako podklad pre identifikáciu silných stránok a oblastí pre 

zlepšenie.  

Tretia časť nadväzuje na druhú a to vyvodením záverov analýzy a návrhom nových 

riešení. Pomocou metód syntézy a dedukcie sú navrhnuté riešenia, ktoré môžu slúžiť ako 

nástroj pre zvýšenie výkonnosti podniku. 

 



 

18 

 



 

19 

 

2 TEORETICKÁ ČASŤ 

2.1 Základné pojmy 

V tejto podkapitole sú vymedzené základné pojmy, vzťahujúce sa k danej problematike.  

2.1.1 Strategické riadenie 

Strategický management je v dnešnej dobe najdôležitejšia úloha vrcholového managementu 

firmy. „Strategický management chápeme ako súbor manažérskych rozhodnutí, ktoré určujú 

dlhodobú výkonnosť organizácie. To zahŕňa všetky základné manažérske funkcie, čiže 

strategické riadenie musí byť plánované, organizované, vedené a kontrolované1“ Konkrétne 

definície strategického managementu sa môžu v rôznych publikáciách obmieňať, keďže záleží 

na okolnostiach, kedy sú tieto pojmy používané. Ako uvádza Grasseová2, dôležité je, aby boli 

pojmy v rámci konkrétnej organizácie presne určené a rovnako vnímané všetkými 

zamestnancami. Rozdiely v interpretácii pojmov v globále nie sú problémom. 

Konkrétne strategické aktivity sa postupne vyvíjali, rovnako ako aj modely, ktoré 

budem rozoberať v samostatnej kapitole. Konkrétne sa vývoj môže deliť na tri etapy3: 

• dlhodobé plánovanie - hlavným prvkom je dlhodobá prognóza, ktorá počíta aj 

s vývojom konkurencie; 

• strategické plánovanie - vyvinulo sa v 60tych rokoch,  tvoria ho tri kroky: spracovanie 

výhľadovej analýzy, ktorá berie v úvahu viacej premenných, spracovanie 

konkurenčnej analýzy a nakoniec portfólio analýzy;  

• strategické riadenie - do stratégie sa zapájajú ľudské zdroje, samotná organizácia 

a technológie. Vzniká v 80 rokoch minulého storočia.  

2.1.2 Výkonnosť podniku 

Ako výkonnosť podniku sa dá chápať rôzny súhrn rozličných ukazovateľov. Jednou 

z definícií je „výkonnosť znamená charakteristiku, ktorá popisuje spôsob, respektíve priebeh, 

                                                 
1 GRASSEOVÁ, Monika: Analýza v rukou managera. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9, 

str. 11. 
2 Tamtiež, str. 12. 
3 Tamtiež, str. 14. 
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akým skúmaný subjekt vykonáva určitú činnosť, na základe podobnosti s referenčným 

spôsobom vykonávania tejto činnosti4.“ 

2.1.3 Meranie výkonnosti  

Pre meranie výkonnosti podniku existuje veľa dôvodov, s tým aj nepreberné množstvo 

spôsobov a nástrojov. 

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, z akého dôvodu meranie prebieha. Funkcie 

merania môžu byť rôzne, napríklad funkcie5: 

• podpory pamäte – uložené údaje slúžia ako náhľad do predchádzajúceho stavu; 

• podpory zrovnávania – namerané údaje slúžia pre porovnávanie viacerých 

objektov; 

• podpory objektivizácie – ľudské zmysly nedokážu chápať realitu objektívne; 

• hĺbkového poznania – charakteristiky prisúdené dedukciou človeka; 

• sprostredkovaného poznanie – možnosť zdieľať charakteristiky objektu; 

• dôkazné – dokazuje, či skutočnosť existuje, alebo nie, na základe viacerých 

meraní. 

Samotný proces merania sa skladá z viacerých fáz, ktoré sú nasledovné: vytvorenie modelu, 

voľba metód a nástrojov, získanie hodnôt, zaznamenanie a uchovanie získaných hodnôt, 

triedenie a interpretácia hodnôt, overenie informácií, sprostredkovanie informácií.  

2.1.4 Akosť 
 

S definíciou akosti je to podobne, ako s definíciami výkonu. Neexistuje jedna konkrétna 

definícia a v priebehu času sa definícia mení. Z počiatku sa ako akosť výrobku brala jeho 

bezchybnosť. Na toto pojatie nadviazala definícia akosti ako technická vyspelosť výrobku. 

Neskôr nasledovala technicko-ekonomická veličina a až nakoniec komplexné pojatie akosti. 

Do tejto definície vstupujú napríklad sociálno-kultúrne, či environmentálne.  

 Akosť definuje norma ISO 9000:2000 ako „stupeň splnenia požiadavkou súborom 

inherentných znakov“. V dnešnej dobe silnej konkurencie je však definícia akosti normami 

ISO pre podnik nedostatočná – to, či proces splňuje akosť určujú požiadavky zákazníka.  

                                                 
4 WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. 

Praha: Grada, 2009. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2924-4, str 17.  
5 Tamtiež, str 17.  
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2.2 Prístupy k hodnoteniu výkonnosti 

Prístupy k hodnoteniu výkonnosti podniku je možné rozdeliť na takzvané tradičné prístupy 

a moderné prístupy. 

 Prvé z nich, tradičné prístupy, sa zväčša zameriavajú len na minulý a súčasný stav. 

Ako podklad k analýze berú finančné ukazovatele. Cieľom takýchto analýz býva zistenie 

skutočností, ktoré slúžia k porovnaniu a poznaniu trendov a odhalení rezerv6. Nevýhody 

plynúce z tradičných modelov sú napríklad obmedzenia pri určovaní: 

• postavenia podniku na trhu; 

• zastaranosti výrobkov; 

• potenciálu; 

• image výrobku; 

• využitia disponibilných zdrojov; 

• postavenie podniku v spoločnosti.  

Z hľadiska určovania výkonnosti absentuje analýza spokojnosti zákazníkov, motivácia 

zamestnancov, kultúra spoločnosti a podobne.  

Moderné prístupy sa snažia tieto nedostatky eliminovať. Takéto prístupy sa 

nespoliehajú len na finančné ukazovatele, ale aj na iné zdroje a nefinančné kritériá. Okrem 

minulosti a súčasnosti, sa moderné prístupy zameriavajú aj na budúcnosť.  

Hlavným prvkom je orientácia na zákazníkov, ponúkané produkty, a až potom dôraz 

na výrobný proces. Hodnotenie výkonnosti organizácie je založené na určovaní rozvojového 

potenciálu, úlohy benchmarkingu, zákazníckom prístupe a používaní mimoekonomických 

ukazovateľov7. V nasledujúcich jednotlivých podkapitolách sú spomenuté najvýznamnejšie 

moderné prístupy.  

 

2.2.1 Model 7S 

Tento model bol vyvinutý v 70. rokoch minulého storočia firmou McKinsey a slúži ako 

podklad pre analýzu vnútorného prostredia spoločnosti. Model sa nazýva tiež aj atómová 

štruktúra podniku, ktorá zahrňuje sedem aspektov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú8. Tieto 

                                                 
6 VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. 

vyd.. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0, str. 681.  
7 Tamtiež, str. 678 – 680. 
8 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. 

Praha: Grada, 2013. Expert. ISBN 978-80-247-4644-9, str. 23. 
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faktory sa rozdeľujú na tvrdé a mäkké, pričom tvrdé sú lepšie rozpoznateľné a ovplyvniteľné. 

Všetkých sedem faktorov je nasledovných, prvé tri sú takzvané faktory tvrdé, zbytok tvoria 

faktory mäkké9:  

• strategy – podniková stratégia; 

• structure – organizačná štruktúra podniku; 

• system – systémy a metódy; 

• staff – zamestnanci podniku; 

• style – štýl riadenia; 

• shared values – kultúra podniku; 

• skills – znalosti, schopnosti. 

Obrázok nižšie zobrazuje ilustráciu modelu. 

 

Obrázok 1: Model 7S10 

Výhoda tohto modelu je, že ho je možné aplikovať na každú organizáciu. Model napomáha 

formovaniu správnych otázok, avšak na nájdenie správnej odpovede sú potrebné znalosti 

a skúsenosti.  

                                                 
9 BARTES, František. Inovace v podniku. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. Učební texty 

vysokých škol. ISBN 80-214-3086-9, str. 40.  
10 BILLING, Fabian a Christian SCHAWEL. 7-S-Modell. In: Top 100 Management Tools. Gabler Verlag, 

Wiesbaden, ISBN 978-3-8349-4104-6. Dostupné z <https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-8349-

4105-3_103>, str. 313.  

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-8349-4105-3_103
https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-8349-4105-3_103
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2.2.2 Model Harryho Pollaka 

Zmyslom modelu je orientácia na podmienky udržateľnosti. Vznikol na základe empirického 

zberu dát. Metóda je založená na subjektívnom hodnotení, avšak vďaka jednotlivým kritériám 

dokážu dobrí manažéri objektívne posúdiť plnenie v organizácii. Udržateľnosť organizácie je 

daná schopnosťou prispôsobiť sa trendom v oblasti životného prostredia, cene, kvalite 

a spektre ponúkaných služieb pre zákazníka. Z toho vyplýva, že základným faktorom úspechu 

organizácie, je jej vonkajšie prostredie. Dlhodobý potenciál môže spoločnosť dosahovať len 

v prípade, že sa jej produkty uplatnia na trhu. Organizácia by mala sledovať11: 

• dosahovanie dostatočného finančného výnosu (8%); 

• spokojnosť finančných účastníkov (11%); 

• existenciu stálych zákazníkov (11%); 

• existenciu produktu/služby odpovedajúcemu záujmu trhu (12%); 

• stabilný rozvoj vied a výskumu s výsledkami zavádzanými do praxe (13%); 

• vzdelávanie a motivovanie zamestnancov (8%); 

• optimalizácia kapitálovej štruktúry (10%); 

• spoľahlivosť, výkonnosť a spoluprácu dodávateľov (7%); 

• lokalitu pôsobenia (9%); 

• vzťah k životnému prostrediu (11%).  

V každej oblasti je možné dosiahnuť určitého počtu bodov, každá oblasť má inú váhu, ktorá je 

určená podľa výšky vplyvu na vývoj organizácie. Výsledkom analýzy je podiel súčtu bodov 

k maximálnemu počtu bodov v percentách12: 

• 100 – 81% - životaschopnosť je takmer istá; 

• 80 – 61% - životnosť je veľmi pravdepodobná; 

• 60 – 41% - potreba určitého zásahu do činnosti; 

• 20 – 0% - organizácia je v kríze. 

                                                 
11 KISLINGEROVÁ, Eva. Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky: v globální 

světové ekonomice. Praha: C.H. Beck, 2014. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-537-4. str. 90 – 91. 
12 POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha: C.H. Beck, 2003. C. H. Beck pro 

praxi. ISBN 80-7179-803-7, str. 28.  
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2.2.3 Balanced Scorecard 

Táto metóda vznikla vďaka projektu Meranie výkonnosti podniku budúcnosti. Tento projekt 

kritizoval meranie výkonnosti s najväčším dôrazom na finančné ukazovatele, ktoré čerpali 

z účtovných výkazov. Konkrétna metóda vznikla v roku 1992, autormi sú Robert Kaplan 

a David Norton.  Jedná sa o manažérsky systém, ktorý dokáže konkretizovať a pomocou 

finančných a nefinančných meradiel sledovať stratégiu podniku13. V tomto modely sú 

identifikované štyri perspektívy14: 

• finančná perspektíva – zahŕňa finančné ciele organizácie a umožňuje managementu 

sledovať finančný úspech a hodnotu pre akcionárov; 

• zákaznícka perspektíva – spokojnosť zákazníkov, tržný podiel, atribúty výrobkov 

a služieb; 

• perspektíva interných procesov – interné ciele a výsledky kľúčových procesov; 

• perspektíva učenia sa a rastu  - vzťahuje sa k nehmotným hnacím silám budúceho 

úspechu (ľudský kapitál, organizačný kapitál, informačný kapitál).  

V rámci modelu ide o spojenie finančných ukazovateľov a nefinančných ukazovateľov. 

Ukazovatele nie sú kontrolou, ale komunikačným prostriedkom, slúžia pre motiváciu 

pracovníkov.  

 Každá perspektíva pozostáva z návrhu cieľov. Plnenie cieľov je určené ukazovateľmi 

a cieľovou hodnotou, ktorú chce organizácia dosiahnuť15. Doporučený počet ukazovateľov je 

4 až 6 pre každú perspektívu. Vlastnosti zvoleného kritéria by mali byť: aktuálnosť, 

vyváženosť, previazanosť a primeranosť16.  

                                                 
13 KAPLAN, Robert S. a David P. NORTON. Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti odniku. 

5. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-177-5, str. 9 – 11.  
14 AGRAWAL, Swati. Competency Based Balanced Scorecard Model: An Integrative Perspective. Indian 

Journal of Industrial Relations, vol. 44, no. 1, 2008, pp. 24–34. JSTOR, JSTOR, [online]. [cit. 2018-01-13]. 

Dostupné z: <www.jstor.org/stable/27768169.>, str 26.  
15 HORVÁTH, Péter. Balanced scorecard v praxi. Praha: Profess Consulting, 2002. ISBN 80-7259-018-9, str.10.  
16 AGRAWAL, Swati. Competency Based Balanced Scorecard Model: An Integrative Perspective. Indian 

Journal of Industrial Relations, vol. 44, no. 1, 2008, pp. 24–34. JSTOR, JSTOR, [online]. [cit. 2018-01-14]. 

Dostupné z: <www.jstor.org/stable/27768169.>, str 26.  

http://www.jstor.org/stable/27768169
http://www.jstor.org/stable/27768169
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Obrázok 2: Model BSC17 

 

Prepojením všetkých perspektív vytvára strategickú mapu. V tejto mape sa ciele vzájomne 

podporujú. Z obrázku vyššie možno vyčítať, že logika celej mapy je založená na tom, že ciele 

perspektívy učenia a rastu podporujú dosahovanie cieľov v oblasti perspektívy interných 

procesov, ktoré podporujú ciele zákazníckej perspektívy, tie zase vedú k splneniu cieľov vo 

finančnej perspektíve. Príčinná logika je jedným z hlavných pilierov tohto modelu: 

rastúce odborné a inovačné schopnosti > rastúca kvalita, rýchlosť, efektívnosť interných 

procesov > rastúca spokojnosť zákazníkov a rast tržných podielov > zlepšujúce sa finančné 

výsledky.  

2.2.4 ČNS EN ISO 9004:2010 

Tento systém noriem schválený v roku 1987 bol vytvorený ako pomocný nástroj pre 

organizácie rôznych typov. Pomôcť majú pri uplatňovaní a prevádzke efektívnych systémov 

managementu kvality. Praktiky pri zabezpečovaní kvality vychádzajú v prístupov 

používaných v zbrojnej výrove, výrobe komponentov pre jadrové elektrárne a v prístupoch 

                                                 
17 AGRAWAL, Swati. Competency Based Balanced Scorecard Model: An Integrative Perspective. Indian 

Journal of Industrial Relations, vol. 44, no. 1, 2008, pp. 24–34. JSTOR, JSTOR, [online]. [cit. 2018-02-10]. 

Dostupné z: <www.jstor.org/stable/27768169.>, str 26. 
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GMP (Good Manufacturing Practices – Osvedčené výrobné procesy). Základ pre odporučenia 

systému managementu kvality tvoria tri normy18: 

• ČSN EN ISO 9000:2015 – Systémy managementu kvality – Základné princípy 

a slovník; 

• ČSN EN ISO 9001:2015 – Systémy managementu kvality – Požiadavky; 

• ČSN EN ISO 9004:2009 – Systémy managementu kvality – Smernice pre zlepšovanie 

výkonnosti.  

Posledná spomínaná norma bola v roku 2010 revidovaná. Prístup managementu kvality - 

Riadenie udržateľného úspechu organizácie. Norma je kompatibilná s normou ISO 9001. 

Rozdielom je, že norma ISO 9004 skúma management kvality z širšieho pohľadu 

a zohľadňuje potreby a očakávania všetkých zainteresovaných skupín. Norma opäť spolieha 

na sebahodnotenie spoločnosti. 

 Konkrétny postup je popísaný v samostatných kapitolách, začína od kapitoly číslo 4. 

Táto nesie podnázov Riadenie udržateľného úspechu organizácie19. Kapitola popisuje, že 

pre dosiahnutie úspechu je potrebné vytvoriť taký systém kvality, ktorý zaistí využitie 

zdrojov, rozhodovanie na základe skutočnosti a sústredenie sa na potreby a záujmy všetkých 

strán. Dôležitá je analýza prostredia organizácie, identifikácia zainteresovaných strán, 

vytváranie dobrých a prospešných vzťahov s dodávateľmi, spoločnosť by mala využívať 

možnosti vyjednávania, mediácie, identifikovať riziká a vytvárať procesy inovácií. 

 Kapitola 5 Stratégia a politika20, ako už názov naznačuje, je zameraná na dôležitosť 

vytvorenia jasnej stratégie a politiky podniku. Podnik musí monitorovať a analyzovať 

vonkajšie aj vnútorné prostredie, posudzovať zdroje a ich budúcu potrebu. Spoločnosť sa 

musí neustále prispôsobovať a svoju politiku a stratégiu aktualizovať, vzhľadom na nové 

poznatky. Ciele musia byť dosiahnuteľné, spoločnosť musí udržovať také procesy, aby ciele 

dosiahla.   

 Kapitola 6 Management zdrojov21, popisuje zdroje organizácie – finančné, ľudské, 

partnerov, infraštruktúru, pracovné prostredie a prírodné zdroje. Zvolené zdroje musia 

napĺňať stratégiu a politiku organizácie.  

                                                 
18 BRIŠ, Petr. Management kvality. Vyd. 2., uprav. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-

318-912-9, str 28. 
19 ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT ČSN EN ISO 9004:2009., 2010. Řízení udržitelného úspěchu 

organizace – Přístup managementu kvality. Praha: Český normalizační institut, Třídící znak 010324. str 11-13.  
20 Tamtiež, str. 13 – 15.  
21 Tamtiež, str. 15 – 21.  
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 Kapitola 7 Management procesov22 popisuje dôležitosť prispôsobenia procesov na 

mieru organizácie. Proces musí byť efektívny a ich jednotlivé vzťahy musia byť priebežne 

analyzované a neustále zlepšované.  

 Kapitola 8 Monitorovanie, meranie, analýza a preskúmavanie23 venuje pozornosť 

nutnosti pravidelnej kontroly a analýzy výkonnosti. Pravidelné monitorovanie a kontrola 

procesov pomáha pri určovaní potrieb zainteresovaných strán, napomáha posudzovaniu 

silných a slabých stránok, príležitostí, hrozieb, hodnotí trh a technológie, určuje potrebu 

zdrojov. Vďaka tomuto skúmame kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré by sa mali zhodovať 

s typom organizácie a jej jednotlivým činnostiam a produktom.  

 Kapitola 9 Zlepšovanie, inovácie, učenie sa24 zdôrazňuje potrebu rýchlych reakcií 

a schopnosti prispôsobiť sa. V dnešnej dynamickej dobe je nutné neustále vytváranie inovácií, 

zlepšovanie sa, učenie sa. Toto treba aplikovať na takmer všetky prvky organizácie – od 

organizačnej štruktúry, cez systémy vedenia, zainteresované strany, produkty procesy, až po 

pracovné prostredie a technológie. Vďaka učeniu sa a analyzovaniu vonkajšieho a vnútorného 

prostredia dokáže organizácia využiť diery na trhu.  

2.2.5 Kauzálny model Burkeho a Litwina 

Tento model z roku 1992 analyzuje výkonnosť a zmeny v organizácii. Zahŕňa dvanásť 

teoretických pojmov, rozlišuje medzi kultúrou a klímou organizácie, medzi transformačnou 

a transakčnou dynamikou, špecifikuje príčiny a smer vplyvu premenných v organizácii a je 

založený na predošlých modeloch, empirických štúdiách a praktikách tvorby organizácie25. 

 Dvanásť teoretických pojmov, ktoré spomína prvý bod, sú premenné, ktoré tvoria 

vstupy do systému. Výstup je tvorený premennou výkonnosti jedinca a organizácie. Premenné 

sú nasledovné26: 

• vonkajšie prostredie – vonkajšie činitele, ktoré pôsobia na výkonnosť organizácie; 

                                                 
22 Tamtiež, str 21 – 23.  
23 Tamtiež, str. 23 – 27.  
24 Tamtiež, str. 28 – 31.  
25 MALLYA, Thaddeus. Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada, 2007. Expert. ISBN 978-80-

247-1911-5, str. 75.  
26 STONE, Kyle B. Burke-Litwin Organizational Assessment Survey: Reliability and Validity. Organization 

Development Journal, vol. 33, no. 2, Summer2015, pp. 33-50. [online]. [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: 

<search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=103722557&lang=cs&site=ehost-live>,  str. 36-

37.  
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• misie a stratégie – viera k stanoveným cieľom, ktoré boli definované organizáciou 

a s ktorou sa stotožňujú zamestnanci; 

• vodcovstvo – správanie vedenia a štýl vedenia zamestnancov; 

• kultúra – súbor noriem, formálna aj neformálna kultúra organizácie; 

• štruktúra – usporiadanie funkcií a ľudí v konkrétnych oblastiach organizácie; 

• manažérske praktiky – narábanie s ľudskými a materiálnymi zdrojmi;  

• systémy – vytvorenie štandardizovanej politiky a mechanizmov; 

• klíma pracovných jednotiek – pracovné prostredie oddelení, ktoré vplýva na 

nadriadených, podriadených a ich jednotlivé vzťahy; 

• motivácia – motivovanie k dosahovaniu cieľov; 

• požiadavky úloh a schopnosti jedinca – efektívnosť a schopnosť zamestnancov pri 

plnení úloh; 

• individuálne potreby a hodnoty – psychologické faktory vplývajúce na pracovníka, 

napríklad význam práce, myšlienky; 

• výkonnosť – výsledky úspechu, produktivity, profitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3: Kauzálny model Burkeho a Litwina27 

                                                 
27 STONE, Kyle B. Burke-Litwin Organizational Assessment Survey: Reliability and Validity. Organization 

Development Journal, vol. 33, no. 2, Summer2015, pp. 33-50. [online]. [cit. 2018-02-13]. Dostupné z: 

<search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=103722557&lang=cs&site=ehost-live>,  str. 36. 
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2.2.6 Benchmarking 
 

Podstatou tohto modelu je neustále porovnávanie spoločnosti s konkurenciou. Porovnávajú sa 

rôzne oblasti, od štruktúry, procesov, až po konkurencieschopnosť výrobkov. Cieľom je 

spoznať konkurenciu a čerpať inšpiráciu. Ide o sústavný proces, s ktorým sa musí stotožniť 

celá organizácia. 

 Na základe špecifikácie objektu skúmania môžeme rozlišovať benchmarking 

výkonový, ktorý je zameraný na priame porovnanie výkonových parametrov, benchmarking 

funkcionálny, ktorý porovnáva jednu, alebo viacero funkcií určitých organizácií 

a benchmarking procesný, ktorý sa sústredí na meranie a porovnanie konkrétneho procesu.   

 S dôrazom na miesto výkonu rozoznávame benchmarking interný, ktorý je v rámci 

jednej organizácie, alebo externý, kedy sa jedna organizácia porovnáva s druhov.  

Pri implementácii je možné postupovať dvomi spôsobmi, buď zabezpečením účasti čo 

najväčšieho počtu podnikov pomocou benchmarkingového indexu, alebo implementovať 

metódy benchmarkingu na podnikovej úrovni. Druhý variant je náročnejší po profesijnej, 

finančnej aj časovej stránke. V súčasnosti sa benchmarking rozdeľuje do piatich etáp28: 

• rozhodnutie, čo podrobíme výskumu – určenie častí podniku, nutnosť vybrať správne 

ukazovatele; 

• určenie partnerov pre benchmarking – rozlišujeme interný, ktorý analyzuje procesy 

v podobných oddeleniach s cieľom nájsť najlepší proces a externý benchmarking, 

ktorý hľadá procesy, ktoré súvisia s konkurenčnou výhodou a porovnáva ich so 

svetovou špičkou, alebo priamymi konkurentmi; 

• zber informácií – zber pomocou dotazníkového šetrenia, pozorovania, rozhovory; 

• analýza informácií – roztriedenie, organizovanie informácií, zisťovanie ich kvality, 

porovnávanie informácií a podávanie návrhov; 

• realizácia návrhov – predloženie návrhov pre zlepšenie vrcholovému vedeniu 

spoločnosti, na základe zváženia návrhov aktualizácia stratégie pre budúce obdobie. 

                                                 
28 KETTER, Wolfgang. Competitive Benchmarking: An is research approach to address wicked problems with 

big data and analytics. MIS Quarterly 40, no. 4 (December 2016): 1057-1089. [online]. [cit. 2018-02-20]. 

Dostupné z: 

<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=119473817&lang=cs&site=ehost-live. >, str. 

1060 – 1064. 
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2.3 Modely cien za kvalitu 

Nasledujúce modely cien za kvalitu sú medzinárodne uznávané modely, ktoré slúžia ako 

podklad pre hodnotenie organizácií, ktoré sa zapojili do národných cien kvality. Jedným 

z modelov je v práci použitý model START PLUS, ktorý zo spomínaných modelov vychádza.  

2.3.1 EFQM Model Excelence 

Tento model vznikol na základe myšlienok Total Quality Managementu, ktoré sa formulovali 

v 70tych rokoch minulého storočia29. Plynulo naviazal na predchádzajúce modely. Total 

Quality Management, ďalej len TQM sa skladá dvoch oblastí: z metód a postojov a zo 

správania a postojov. Hans-Ulrich Fehr30 ho definuje ako: 

• total – celý podnik, všetky úseky, všetci zamestnanci sú zapojený do zvyšovania 

akosti; 

• quality – akosť je schopnosť plniť požiadavky, stanovené a predpokladané vzhľadom 

k jej určeniu; 

• management – aktívne prevádzaný proces: všetky vedúce plánovacie, riadiace 

a kontrolné činnosti pôsobia prostredníctvom osôb, ktoré ich vykonávajú, na neustále 

zvyšovanie akosti a sú jeho motorom; 

V roku 1991 bol vytvorený európsky model TQM, ktorý bol niekoľkokrát pozmenený 

a nakoniec premenovaný na EFQM Model excellence31. Tento model je postavený na troch 

základných prvkoch: koncepcie excelencie, vlastný model excelencie EFQM a na logike 

RADAR. 

 Prvý spomenutý, koncept excelencie, pozostáva z dielčich konceptov. Prvým z nich je 

vytváranie hodnoty pre zákazníka32. Excelentné organizácie vytvárajú hodnoty pre 

zákazníkov tým, že chápu, predvídajú a naplňujú ich potreby a očakávania a využívajú 

príležitosti. To znamená, že v praxi organizácie poznajú svojich stálych, ale ja 

potencionálnych zákazníkov a dokážu predvídať ich potreby a očakávania. Dôležité je 

budovať dialóg medzi obomi stranami, ktorý by mal byť založený na otvorenosti 

                                                 
29 FREHR, Hans-Ulrich. Total quality management: zlepšení kvality podnikání : příručka vedoucích sil. Brno: 

UNIS Publishing, 1995. ISBN 3-446-17135-5, str 1.  
30 Tamtiež, str. 2.   
31 NENADÁL, Jaroslav. Systémy managementu kvality: co, proč a jak měřit?. Praha: Management Press, 2016. 

ISBN 978-80-7261-426-4., str. 17.  
32 Model excelence EFQM: excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající úrovně výkonnosti 

splňující nebo překračující očekávání všech svých zainteresovaných stran. 1. vydání. Praha: ČSJ Praha, 2012. 

ISBN 978-90-5236-698-2, str. 4.  
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a transparentnosti. Spoločnosť zaisťuje potrebné zdroje pre pracovníkov, priebežne 

monitoruje správanie zákazníkov. 

Vytváranie trvalo udržateľnej budúcnosti33 zahŕňa definovanie a oznamovanie 

hlavného účelu, ktorý pozostáva z vízie, poslania, hodnôt, etiky, vystupovania. Tento koncept 

je v spoločnosti integrovaný, zvažuje hľadisko ľudia, planéta, zisk.  

Rozvíjanie schopností organizácie34 spočíva v rozvíjaní schopností efektívnym 

riadením zmien vo vnútri aj mimo organizácie. Spoločnosť analyzuje a identifikuje trendy 

prevoznej výkonnosti, vytvára účelný a účinný hodnotový reťazec, vytvára kultúru neustáleho 

zlepšovania efektivity spolupráce, tímovej práce a podobne.  

Využívanie kreativity a inovácií35 znamená, že spoločnosť generuje zvýšenú hodnotu 

a úroveň výkonnosti prostredníctvom neustáleho rozvoja a systematických inovácií s využitím 

kreativity zainteresovaných strán.  

Vedenie na základe vízie, inšpirácie a integrity36 zdôrazňuje, že excelentné 

organizácie majú lídrov, ktorí inšpirujú pracovníkov, utvárajú budúcnosť a uvádzajú ju do 

života, pôsobia ako modelové vzory hodnôt a etiky. Takíto manažéri chápu, že dosiahnutie 

trvalej výhody závisí na ich schopnosti rýchlo sa učiť a pružne reagovať.  

Agilné riadenie37 obsahuje schopnosť efektívne a účinne identifikovať príležitosti 

a hrozby a správne na ne reagovať. Organizácia používa mechanizmy k identifikácií zmien 

a prevádza ich do možných scenárov budúcnosti. Stratégie sú prepojené do procesov, 

projektov, štruktúr.  

Dosahovanie úspechov vďaka schopnostiam pracovníkov38 uvádza, že úspešná 

organizácia si je vedomá skutočnosti, že pracovníci vytvárajú kultúru zmocňovania pre 

dosahovanie organizačných a osobných cieľov. Preto definujú požiadavky, ktoré musia 

pracovníci spĺňať, efektívne riadia získavanie ľudských zdrojov, rešpektujú, rozvíjajú, 

podporujú a motivujú svojich pracovníkov.  

Trvalé dosahovanie vynikajúcich výsledkov39 je posledným dielčim konceptom. 

Súčasťou tohto konceptu je dosahovanie trvalo udržateľných vynikajúcich výsledkov, ktoré 

odpovedajú krátkodobým a dlhodobým potrebám všetkých zainteresovaných strán. 

                                                 
33 Tamtiež, str. 5.  
34 Tamtiež, str. 5.  
35 Tamtiež, str. 6.  
36 Tamtiež, str. 6.  
37 Tamtiež, str. 7.  
38 Tamtiež, str. 7. 
39 Tamtiež, str. 8.  
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Organizácia zhromažďuje informácie o potrebách a očakávaniach, identifikuje a chápe 

kľúčové výsledky, stanovuje ciele založené na zrovnaní svojej výkonnosti s inými 

organizáciami a podobne.  

 

Obrázok 4: Základný koncept excelencie40 

 

Vlastný model excelencie EFQM41 obsahuje deväť kritérií, päť z nich tvoria 

takzvané predpoklady, štyri z nich tvoria výsledky. Predpoklady analyzujú činnosť 

organizácie, výsledky analyzujú výstup z týchto činností a procesov. Nasledujúci obrázok 

zobrazuje, ako model funguje. Šípky znázorňujú dynamický charakter a skutočnosť, že učenie 

sa, kreativita a inovácie napomáhajú zlepšovať predpoklady, ktoré vedú k lepším výsledkom. 

Kritériá  majú konkrétne definície, ktoré vysvetľujú rámcový význam. Ten je rozdelený do 

subkritérií a tie sú vyjadrením, ktoré podrobne popisuje príklady toho, čo by sa malo počas 

hodnotenia brať v úvahu, a čo pozorujeme u excelentných organizácií. Pri hodnotení 

napomáhajú pomocné body, ktoré majú väčšinou priamu väzbu na základné koncepcie.  

                                                 
40 ÖZMEN, Özgür. The European Foundation for Quality Management (Efqm) Excellence Model in a in a Low 

Voltage Switchgear Company. vol. 19, Nov2017 Special Issue, pp. 1064-1076. [online]. [cit. 2018-02-17]. 

Dostupné z: < search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eoh&AN=EP126280849&lang=cs&site=ehost-

live.>,  str. 1068. 
41 Model excelence EFQM: excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající úrovně výkonnosti 

splňující nebo překračující očekávání všech svých zainteresovaných stran. 1. vydání. Praha: ČSJ Praha, 2012. 

ISBN 978-90-5236-698-2, str. 9. 
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Obrázok 5: Kritériá  EFQM42 

 

Logika RADAR43 je dynamickým hodnotiacim rámcom a silným nástrojom 

managementu. Poskytuje štruktúrovaný prístup k zisťovaniu výkonnosti. Podľa princípu 

logiky, by mal byť kladený najväčší dôraz v organizácií na stanovenie výsledkov, ktoré chce 

organizácia dosiahnuť, plánovanie a rozvíjanie integrovaného súboru prístupov pre získanie 

výsledkov, aplikovanie prístupov systematickým spôsobom, hodnotenie a zdokonaľovanie 

aplikovaných prístupov na základe monitorovania a analýzy výsledkov.  

2.3.2 Model CAF 

Model Common Assessment Framework, skrátene CAF vznikol v spolupráci ministrov 

Európskej Únie za účelom modernizácie verejnej správy a verejných služieb v členských 

štátoch44. Pomocou tohto modelu sa môžu hodnotiť napríklad ministerstvá, kraje, mestá, alebo 

univerzity. Vychádza z modelu EFQM excelencie, ide o zjednodušenú a upravenú verziu.  

                                                 
42 Model excelence EFQM: excelentní organizace dosahují a trvale udržují vynikající úrovně výkonnosti 

splňující nebo překračující očekávání všech svých zainteresovaných stran. 1. vydání. Praha: ČSJ Praha, 2012. 

ISBN 978-90-5236-698-2, str. 9. 
43 Tamtiež, str. 22.  
44 BALÁŠ L. et all. Společný hodnotící rámec CAF 2013. 1. vydání. Praha: Národní 

informační středisko podpory kvality, 2013. ISBN 978-80-02-02472-9, str. 7 – 9. 
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 Model CAF je postavený na piatich hlavných zámeroch, ktoré podporujú celkové 

zlepšovanie. Hodnotiacim kritériám nie sú pridelené rozličné váhy. Jednotlivé zámery sú 

nasledovné45: 

• zaviesť do verejnej správy kultúru excelencie a princípy TQM; 

• využívať  v aplikovaných systémoch riadenia/procesoch verejnej správy celý cyklus 

PDCA (Plan, Do, Check, Act); 

• umožniť sebahodnotenie organizácií verejného sektoru za účelom zistenia miery 

uplatňovania princípov k riadeniu kvality, posúdenie stavu výkonnosti a stanovenie 

následných opatrení k zlepšeniu; 

• prepájať rôzne prístupy používané k riadeniu kvality; 

• uľahčiť benchmarking medzi organizáciami verejného sektoru.  

Názov modelu sa skladá z troch slov, ktoré vyjadrujú základnú myšlienku tohto modelu. Tou 

je fakt, že cesta k dobre fungujúcemu úradu, ktorý poskytuje dobré služby, vedie cez 

spokojných zákazníkov, ktorí sú v tomto prípade občania, a zamestnancov, v tomto prípade 

úradníkov. Jednotlivý význam písmen v skratke46:  

• common – spoločný – nástroj pre inovácie a zlepšovanie (kvality, efektívnosti, 

výkonnosti, spokojnosti zákazníkov) všetkých druhov organizácií verejného sektoru 

európskej únie; 

• assessment – hodnotiaci – poskytuje metódy pre hodnotenie dosahovaných cieľov, 

ktoré úrad ponúka občanom (spokojnosť, doba spracovania žiadosti a podobne), 

k zamestnancom (produktivita, spokojnosť, k výsledkom vplyvov na životné 

prostredie a vplyvu na spoločnosť; 

• framework – rámec – model je rámcom pre efektívne, kvalitné, výkonné  vedenie 

a riadenie úradu, pre strategické a operatívne plánovanie, pre riadenie ľudských 

zdrojov, procesov, inovácií a zmien, rovnako je to aj rámec pre hľadanie 

a dosahovanie kľúčových cieľov.  

 

                                                 
45 Kvalita ve veřejné správě. CAF (Common Assessment Framework). [online]. [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: < 

http://kvalitavs.cz/metody/caf/  >. 
46 GRASSEOVÁ, Monika: Analýza v rukou managera. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9, 

str. 258-259. 

http://kvalitavs.cz/metody/caf/
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2.3.3 Model START PLUS 

Posledný model, ktorý v mojej práci spomeniem, je model START PLUS. Jedná sa o model, 

ktorý vychádza z modelu excelencie EFQM, avšak je vhodný aj pre začínajúce a menšie 

podniky. Model vznikol pod záštitou Rady kvality Českej republiky a príručka k nemu je 

dostupná na ich stránkach zadarmo. Model je vhodný pre každého záujemcu, ktorý má snahu 

o zlepšenie vlastných podnikateľských aktivít a snahu zvýšiť konkurencieschopnosť podniku. 

Model zisťuje súčasný stav organizácie pomocou sebahodnotenia. Vďaka sebahodnoteniu je 

možné identifikovať silné a slabé stránky podniku. Takýto výsledok slúži ako podklad pre 

hľadanie príležitostí na zlepšenie, z ktorých vychádzajú konkrétne návrhy. Hodnotenie by 

malo byť systematické, súčasne by sa mala pravidelne porovnávať činnosť organizácie. Toto 

by malo viesť k neustálemu zlepšovaniu výkonnosti a efektívnosti procesov.  

 Program Národnej ceny kvality je súťaž, určená všetkým, kto majú záujem. Účasť 

v súťaži však nie je podmienkou využitia modelu. V súťaži sú pre čo najväčšiu objektívnosť 

podniky rozdelené do kategórií podľa počtu zamestnancov. Prvým rozdelením je rozdelenie 

na verejný a súkromný sektor. V prípade verejného sektoru sa ďalej spoločnosti delia na 

kategóriu do 50 zamestnancov a nad 50 zamestnancov. U súkromného sektoru je hranica 250 

zamestnancov. Obidva sektory sa môžu deliť na celú organizáciu, alebo len na určitú časť 

organizácie (divízia, závod a podobne).  

 Ako bolo vyššie spomenuté, model START PLUS vychádza z modelu EFQM 

excelencie, konkrétne sa jedná o zjednodušený model. Aj model STRAT PLUS tvorí deväť 

kritérií. Hlavnou myšlienkou modelu je to, aby sa organizácie pomocou sebahodnotenia 

neustále zlepšovali. Model vychádza z princípu, že vynikajúce výsledky predpokladajú 

vynikajúce manažérske prístupy a ich aplikáciu v organizácii47.  

                                                 
47 BRAUN V. et all. Národní cena kvality ČR – Model START PLUS. 1. vydání. Praha: Národní informační 

středisko podpory kvality, 2013. ISBN 978-80-02-02426-2, str 23.  
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Obrázok 6: Kritériá START PLUS48 

Na obrázku vyššie je zobrazená štruktúra modelu, ktorá vychádza z modelu EQM. Deväť 

blokov predstavuje kritéria, ktoré sú základom hodnotenia postupu organizácie na ceste 

k úspešnosti49. Kritéria sa delia na skupinu „predpoklady“ a skupinu „výsledky“. „Výsledky“ 

vyjadrujú to, čo organizácia dosiahla, čo dosahuje a to z hľadiska dlhodobého, v tomto 

prípade minimálne trojročného obdobia.  

 Maximálny počet bodov je 1000, pričom začínajúce spoločnosti dosahujú 100 až 300 

bodov, spoločnosti, kde je dobre zavedené ISO 9001 dosahujú obvykle okolo 350 bodov.  

 Jednotlivé kritériá sú nasledovné, prvých päť tvoria „predpoklady“, posledné štyri 

tvoria „výsledky“. 

Kritérium 1 – Vedenie50  

Prvé kritérium sa zaoberá správaním a aktivitami vrcholového vedenia a vedúcich 

pracovníkov. Sústredí sa na to, ako lídri rozvíjajú poslanie, víziu a hodnoty organizácie, ako 

sa angažujú pri vytváraní podmienok pre dosiahnutie trvalej úspešnosti organizácie a ako 

zaisťujú flexibilitu a konkurencieschopnosť. 

                                                 
48 Tamtiež, str. 25. 
49 Tamtiež, str. 25.  
50 Tamtiež, str. 26.  
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Kritérium 2 – Stratégia51  

Stratégia rozoberá to, ako organizácia uskutočňuje poslanie a víziu, akú má konkrétnu 

stratégiu na zainteresované strany a ako je táto stratégia podporovaná politikou, plánmi, 

úlohami, cieľmi a procesmi.  

Kritérium 3 – Pracovníci52 

Zameriava sa na to, ako organizácia využíva a rozvíja potenciál pracovníkov. Ďalej sa kladie 

dôraz na to, aký ma organizácia motivačný systém a ako prejavuje uznanie za dosiahnuté 

úspechy.  

Kritérium 4 – Partnerstvá a zdroje53  

Dielčie kritérium partnerstvá a zdroje sa zaoberá spoluprácou s externými partnermi a jej 

plánovaním. Ďalej je skúmané riadenie vnútorných zdrojov pre podporu vlastnej politiky 

a stratégie a fungovanie procesov.  

Kritérium 5 – Procesy, výrobky, služby54 

Toto kritérium skúma vývoj, riadenie a zlepšovanie procesov, výrobkov a služieb, ktoré slúžia 

k uspokojovaniu zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán. Dôraz sa kladie na pridanú 

hodnotu.  

Kritérium 6 – Zákazníci – výsledky55  

Prvé z kritérií výsledkov sa zameriava na výsledky, ktoré organizácia dosahuje u zákazníkov. 

Ako bolo už spomenuté, hodnotia sa minimálne tri za sebou idúce obdobia. Výsledky sa delia 

na meradlá vnímania a ukazovatele výkonnosti. U zákazníkov môžu byť meradlá vnímania 

napríklad spokojnosť s kvalitou, rýchlosťou dodávky a podobne. Ukazovatele výkonnosti sú 

interné údaje, ktoré podnik zhromažďuje pre štatistiku. Ide napríklad o počet reklamácií, 

fluktuáciu zákazníkov a podobne.  

Kritérium 7 – Pracovníci – výsledky56  

U pracovníkov sa jedná o výsledky, ktoré spoločnosť dosahuje u spokojnosti pracovníkov. Pri 

vnímaní môže ísť o spokojnosť s pracovným prostredím, bezpečnosťou pri práci, 

komunikáciou a podobne. Výkonnosť môže byť meraná počtom účasti na školení, 

práceneschopnosťou, využívaním benefitov a podobne.  

                                                 
51 Tamtiež, str. 26. 
52 Tamtiež, str. 27. 
53 Tamtiež, str. 27. 
54 Tamtiež, str. 28. 
55 Tamtiež, str. 29. 
56 Tamtiež, str. 30. 
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Kritérium 8 – Spoločnosť – výsledky57  

Toto kritérium sa zameriava na výsledky, ktorých spoločnosť dosahuje v uspokojovaní 

potrieb a očakávaní okolia na miestnej, štátnej a medzinárodnej úrovni. Meradlá vnímania 

môžu byť získané z verejných prieskumov, článkov a môžu byt zamerané na ocenenia, 

celkovú imidž spoločnosti, alebo napríklad na spoločenské a environmentálne dopady. 

Ukazovatele sú v tomto kritériu napríklad štatistiky výkonnosti v oblasti vplyvu na životné 

prostredie, dodržiavanie zákonných predpisov, výkonnosť s ohľadom na šetrné využívanie 

zdrojov a podobne.  

Kritérium 9 – Ekonomické výsledky58  

Posledným výsledkom sú ekonomické výsledky, ktoré mapujú ako organizácia dosahuje 

plánované ciele. Ekonomické výstupy sú kľúčové výsledky, definované a odsúhlasené 

v stratégii organizácie. Jedná sa o výsledky finančné, poprípade nefinančné ako objem 

predaja, ziskovosť, cena akcií a podobne. Ekonomické ukazovatele výkonnosti sú najmä 

prevádzkové štatistiky, ktoré spoločnosť využíva pre plánovanie ekonomických výsledkov 

a pre monitorovanie a chápanie výkonnosti procesov.  

Postup hodnotenia  

Na základe predchádzajúcej analýzy sa pomocou metodiky uvedenej v príručke jednotlivé 

kritéria ohodnotia bodmi.  

 Predpoklady sa hodnotia 0 až 100 bodmi, pričom sa zvlášť hodnotí každá otázka 

a výsledné ohodnotenie tvorí aritmetický priemer. Bodová škála sa skladá z troch pilierov. 

Prvý z nich, prístup, vyjadruje, či má organizácia navrhnutý postup, ktorý je v súlade 

s plnením stratégie a cieľov. Tento postup musí byť podložený procesom. Druhým pilierom je 

aplikácia, ktorá vymedzuje čo skutočne organizácia plní. Posledným pilierom je hodnotenie 

a zlepšovanie, ktoré vyjadruje to, ako sa v danej oblasti robí kontrola a ako sa proces zlepšuje. 

Konkrétna schéma je zobrazená na obrázku na nasledujúcej strane.  

                                                 
57 Tamtiež, str. 30. 
58 Tamtiež, str. 31. 
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Obrázok 7: Schéma bodového hodnotenia predpokladov59 

Ďalej sa hodnotia výsledky. Každé kritérium v oblasti výsledkov má dve dielčie kritéria. 

Bodové hodnotenie zohľadňuje popis v podkladovej správe. Hodnotí sa, či výsledky vykazujú 

pozitívne trendy, či sú ciele stanovené a plnené a či spoločnosť výsledky systematicky 

porovnáva s konkurenciou. Podľa príručky sa ďalej bodovo ohodnocuje vhodnosť použitých 

metrík a ich rozsah. Jednotlivé bodové ohodnotenia zobrazuje nasledujúci obrázok. 

 Bodové hodnotenie v trendoch vyjadruje, či sú trendy v danom ukazovateli za 

posledné tri roky pozitívne. Okrem pozitívnych trendov môžu výsledky vykazovať trvale 

dobrú výkonnosť, ako príklad je pokles, avšak omnoho nižší ako u konkurencie. Ciele sa 

hodnotia na základe toho, či sú stanovené a či sú plnené. Porovnanie tvorí tretiu zložku, kde 

sa hodnotí, či podnik porovnáva svoje výsledky s konkurenciou, čiže či podnik robí 

benchmarking. Rozsah a primeranosť hodnotí rozsah pokrytia oblasti zvolenými meradlami. 

U tohto hodnotenia záleží najmä na veľkosti spoločnosti. Súhrn bodového hodnotenia 

zobrazuje obrázok na nasledujúcej strane.   

                                                 
59 Tamtiež, str. 39. 
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Obrázok 8: Schéma bodového hodnotenia výsledkov60 

Po získaní bodov z všetkých deviatich oblastí, ktoré získame ako aritmetický priemer, 

sa každé kritérium vynásobí váhou, ktorá je určená príručkou. Výsledné bodové hodnotenie 

ma toleranciu +/- 25 bodov. Táto odchýlka závisí okrem iného aj na skúsenosti hodnotiteľov.  

                                                 
60 Tamtiež, str. 41. 
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3 ANALÝZA  

3.1 Predstavenie spoločnosti 

Spoločnosť Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. je rodinná spoločnosť lokalizovaná na 

západe Slovenska, v okresnom historickom meste Skalica, o ktorom prvé zmienky siahajú až 

do roku 1217. Táto firma je s históriou mesta pevne spätá, keďže svoju činnosť zahájila už 

v roku 1663. Jedná sa o najstaršiu, nepretržite fungujúcu tlačiareň na Slovensku.  

 Ako som už vyššie spomenula, činnosť zahájila tlačiareň v roku 1663, zakladateľmi 

bol rád Jezuitov, ktorý pôsobil v Skalici. Tlačili sa najmä divadelné texty, modlitby 

a náboženské a liturgické knihy. V roku 1760 bola kníhtlač od rádu odkúpená Jozefom 

Antonínom Škarniclom. V tomto období je azda najvýznamnejšie spomenúť knihu Slávy 

dcéra od Jána Kollára, ktorá tu bola vytlačená. V tlačiarni behom jej činnosti tlačili svoje 

diela také osobnosti, ako napríklad Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, František Sasinek či 

Daniel Lichard. Svoju prvú knihu tu dal vytlačiť aj významný básnik a prozaik Pavol Országh 

Hviezdoslav. O pestrej histórii tlačiarne bola v roku 2015 vydaná 420 stránková kniha 350-

ročná história kníhtlače v Skalici o ktorú sa zaslúžil historik PhDr. Peter Brezina.  

 

Obrázok 9: Prebal knihy 350-ročná história kníhtlače v Skalici61 

                                                 
61 BREZINA, Peter. 350-ročná história kníhtlače v Skalici. Jezuiti, Škarniclovci, Teslíkovci, Západoslovenské 

tlačiarne Skalica. 1. vydání. Skalica: Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., 2015. ISBN 97-80-969838-3-4. 



 

42 

 

 Spoločnosť sa momentálne zaoberá tlačou kníh, novín, časopisov, obalovín, 

merkantilistickou tlačou, drobnou tlačou (pohľadnice, kalendáre, plagáty, diáre) a podobne. 

Orientuje sa na B2B sféru. Spoločnosť vsádza na širokú škálu produktov, neorientuje sa len 

na jeden typ tlače. Do budúcna ráta s uvedením na trh B2C. Spoločnosť má vlastné grafické 

štúdio, ktoré umožňuje ponúknuť zákazníkovi komplexné služby – od návrhu až po finálny 

produkt. Ponúka rôzne druhy tlače – ofsetová, digitálna, čím ponúka zákazníkovi viac 

možností pri najnižších nákladoch.  Napríklad digitálna veľkoprodukčná tlač je vhodná pre 

nízke opakované náklady, čím umožňuje znižovať skladovacie náklady zákazníka. Okrem 

štandardných tlačiarenských služieb ponúka aj nadštandardné služby, ako je personalizácia 

výrobkov, označenie čiarovými kódmi, razba, povrchová úprava UV lakom, laminovanie, 

samoprepis a podobne.  

 Spoločnosť sa snaží udržiavať výrobu na najvyššej úrovni. V rokoch 2001, 2003 a 

2007 boli zakúpené najnovšie stroje technológie produkčnej čiernobielej digitálnej tlače OCÉ. 

Dva typy týchto strojov boli na území Slovenska použité ako vôbec prvé62. V rokoch 2011 

a 2013 bola zakúpená linka na zanášanie a väzbu V1 a stroj na lepenú väzbu V2. V roku 2013 

bola linka doplnená o stroj na lepenú väzbu lepidlom PUR, ktorá využíva málo známu ottovu 

väzbu a švajčiarsku väzbu. Táto technika sa na Slovensku vyskytuje veľmi vzácne, avšak vo 

svete je veľmi populárna.  

Ako som už v informáciách o spoločnosti spomenula, skúmaná spoločnosť má 350 ročnú 

tradíciu, ktorá postupne formulovala ciele a vízie spoločnosti. Vízia spoločnosti a politika 

spoločnosti je formulovaná v dokumente Príkaz riaditeľa spoločnosti: Politika spoločnosti, 

ktorú spoločnosť uplatňuje aj v rámci ISO 9001:2008. Dokument tvoria nasledujúce podbody: 

1. Spokojnosť zákazníka je pre spoločnosť najvyššou prioritou; 

2. Trvalo dosahovať úroveň kvality našich služieb v súlade s požiadavkami zákazníka; 

3. Spolupráca a partnerstvo so zákazníkmi a  dodávateľmi  je trvalým zámerom; 

4. Kvalita procesov a realizácie produktov je vecou všetkých zamestnancov; 

5. Vytvárať podmienky a dbať na vzdelávania, výcvik, rozvíjanie zručností a skúseností 

zamestnancov; 

6. Dodržiavanie legislatívnych predpisov, vo všetkých oblastiach, vzťahujúcich sa na 

spoločnosť; 

                                                 
62 BREZINA, Peter. 350-ročná história kníhtlače v Skalici. Jezuiti, Škarniclovci, Teslíkovci, Západoslovenské 

tlačiarne Skalica. 1. vydání. Skalica: Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., 2015. ISBN 97-80-969838-3-4, 

str. 365. 
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7. Dodržiavaním zásad platných v oblasti BOZP všetkými zamestnancami predchádzať 

úrazom a vhodnými opatreniami znižovať riziká vzniku úrazov; 

8. Podporovať a sústavne zlepšovať prevencie znečisťovania; 

9. Zabezpečovať vzdelávanie našich zamestnancov takým spôsobom, aby si uvedomovali 

nepriaznivé vplyvy svojich činností na životné prostredie a dodržiavali požiadavky 

ktoré znižujú a eliminujú tieto vplyvy;  

10. Neustále sledovať, hodnotiť a  zlepšovať efektívnosť systému integrovaného 

manažérstva v spoločnosti. 

3.2  Organizačná štruktúra 

Organizačná štruktúra podniku je stanovená v Organizačnej smernici. Usporiadanie 

zodpovedností, právomocí a vzťahov medzi pracovníkmi je dané a popísané. Dokument je 

záväzný pre všetkých pracovníkov. V rámci vyššej pružnosti organizácie, sú niektorí 

pracovníci kompetentní aj v prípade vypadnutia kolegu, jeho prácu zastúpiť. Toto znižuje 

časové prestoje vo výrobe. Vzhľadom na to, že sú pracovníci kvalifikovaní vo viacerých 

pozíciách, nedochádza k znižovaniu kvality, či iným problémom. V rámci organizačnej 

smernice sú definované tieto pracovné pozície: 

• riaditeľ spoločnosti; 

• manažér integrovaného systému; 

• účtovníčka; 

• autorizovaný technik BOZP; 

• technik pre životné prostredie; 

• administratívna pracovníčka; 

• grafik; 

• vedúci výroby – technológ; 

• vedúci oddelenia prípravy výroby; 

• tlačiar; 

• obsluha digitálneho stroja; 

• rezač; 

• robotník v knihárni; 

• robotník v tlačiarni; 

• expedient a kontrola kvality; 
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• mechanik; 

• kurič. 

Každý pracovné miesto má jasne zadefinované kvalifikačné požiadavky na vzdelanie 

a požadovanú prax. Zamestnanecká štruktúra je graficky zobrazená nasledovne: 

 

 
 

Obrázok 10: Organizačná štruktúra spoločnosti63 

 

 

                                                 
63 Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.: Organizačná smernica OS-01. Organizačný poriadok. 
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3.3 Zavedené normy z oblasti kvality a životného prostredia 

Riaditeľka spoločnosti má bohaté pracovné skúsenosti z vedenia vo veľkých podnikoch, 

vďaka tomu je oboznámená s konceptami v oblasti kvality a ochrany životného prostredia. Od 

2. 4. 2012 boli spoločnosti pridelené hneď dva certifikáty a to ISO 9001:2008 z oblasti kvality 

a ISO 14001:2004 z oblasti životného prostredia. 

 Zamestnanci sú s obomi konceptmi oboznámení a je vyžadované dodržiavanie 

stanovených zásad.  

 ISO 9001:2008 špecifikuje požiadavky pre systém manažmentu kvality, kde 

organizácia musí preukázať schopnosť produkovať produkt či službu, ktorý spĺňa ako 

požiadavky zákazníka tak aj zákonom dané parametre. Spokojnosť zákazníka je 

zabezpečovaná efektívnou aplikáciou systému, ktorá zahŕňa proces neustáleho  zlepšovania64. 

 ISO 14001:2004 sa týka požiadavkou pre systém environmentálneho manažmentu. 

Konkrétne sa jedná o proces vývoja environmentálneho manažmentu a následnú 

implementáciu, ktorá bude v súlade s právnymi normami a zároveň o sledovanie a získavanie 

informácií o dôležitých environmentálnych aspektoch, ktoré sa organizácie týkajú65.  

Organizácia sa sústavne snaží o minimalizovanie ekologický dopadov zo svojej činnosti na 

životné prostredie.  

                                                 
64 International Organization for Standardization. ISO 9001:2008. [online]. ISO: 2018 [cit. 2018-04-02]. 

Dostupné z: < https://www.iso.org/standard/31807.html >.  
65 International Organization for Standardization. ISO 14001:2004. [online]. ISO: 2018 [cit. 2018-04-02]. 

Dostupné z: <https://www.iso.org/standard/46486.html >. 

https://www.iso.org/standard/31807.html
https://www.iso.org/standard/46486.html
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3.4 Analýza spoločnosti podľa modelu START PLUS 

V tejto kapitole sa budem venovať podrobnej analýze spoločnosti podľa zvoleného 

viackriteriálneho modelu START PLUS. Vzhľadom na metodickú príručku je prvých päť 

kritérií s oblasti predpokladov a štyri kritéria z oblasti výsledkov.  

3.4.1 Predpoklady 

Otázky, ktoré som pre spracovanie použila vychádzajú z metodologickej príručky vydanej 

Radov kvality Českej republiky. Uvedené sú v prílohách, na konci práce. Predpoklady sa 

skladajú z piatich kritérií.  

Kritérium 1: Vedení  

Otázka číslo 1.1 

Členovia vedenia formulovali ciele, vízie, ktoré sú spomenuté v dokumente Príkaz riaditeľa 

spoločnosti: Politika spoločnosti. Utváranie vychádza z dlhoročnej tradície spoločnosti 

a z dialógu medzi členmi vedúcich pozícií. Hlavné slovo má riaditeľka spoločnosti, avšak 

pravidelné schôdze umožňujú, aby sa zamestnanci mohli so svojimi pripomienkami 

a nápadmi zapojiť. Okrem vnesenia cieľov do oficiálneho dokumentu, ktorý je podkladom pre 

získanie certifikátu z oblasti kvality ISO 9001:2008, riaditeľka, tak ako aj ostatní vedúci 

pracovníci, pravidelne zdieľajú tieto hodnoty pracovníkom. Každý pracovník vo firme je 

s hodnotami a zásadami etiky oboznámený, zdôrazňuje sa ich dodržiavanie, sú vytlačené 

a vyvesené na nástenke.  Čo sa týka iných zainteresovaných strán, ktoré sú napríklad 

zákazníci, tak sa aj tu vedenie snaží zdieľať víziu podniku – ide najmä o napĺňanie vízie 

spokojného zákazníka a poskytovanie najvyššej kvality.  

Otázka číslo 1.2 

Vedenie, vrátane riaditeľky, usporadúva porady, ktoré sú z časti pravidelné, z časti podľa 

potreby. Na týchto poradách má každý zamestnanec právo vyjadriť svoj názor a pripomienky. 

Vedenie sa v rámci diskusie snaží o dosiahnutie najlepšieho riešenia. Na poradách sa zapisuje 

zápisnica.  
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Otázka číslo 1.3 

V spoločnosti je zavedený systém managementu kvality ISO 9001:2008, kde je jasne 

stanovené, ktorý zamestnanec má aké kompetencie a aké sú medzi zamestnancami väzby. 

Aby bol systém organizácie pružnejší, niektorí zamestnanci, najmä tí vo výrobe, sú schopní 

dostáť povinnosti svojich kolegov, pri nečakanom výpadku. Tento systém pružnosti bol 

zavedený po diskusii, kde sa na ňom zhodli všetky zainteresované strany. 

Otázka číslo 1.4 

Spoločnosť vytvára ročné plány a využíva systém nákladového managementu, kde sú 

stanovené normy a limity. Kontrola prebieha pravidelne, v prípade problémov, alebo 

nejasností, je zaistené zorganizovanie porady, ktorej sa zúčastňujú zainteresované strany. 

Tieto porady sú vedené riaditeľkou, ktorá je informovaná o všetkých odchýlkach. Vďaka 

pravidelnej kontrole je zaistené včasné reagovanie a náprava.  

Otázka číslo 1.5  

Čo sa zamestnancov týka, tak vedenie ich motivuje k zapojeniu do identifikácie potrebných 

zmien, trvalého zlepšenia a inovačných aktivít, formou porád. Na týchto poradách je 

umožnená otvorená diskusia. Motiváciou pre zamestnancov je aj to, že už v minulosti boli ich 

návrhy kladne prijaté, použité a ocenené.  

 Smerom ku zákazníkom a dodávateľom sa podnety získavajú a diskutujú pri 

obchodnom jednaní o zákazke. Vzhľadom na ciele organizácie, sa vedenie vždy snaží na 

základe zákazníkových potrieb, nájsť vhodné riešenie – výborná kvalita spojená 

s individuálnym riešením priamo pre zákazníka. Dôkazom sú dotazníky spokojnosti 

zákazníkov.  

Otázka číslo 1.6  

Zmeny, ktoré sú väčšinou prediskutované nielen v rámci vedenia, ale aj s ostatnými 

zamestnancami, sú predávané ústne na pravidelných poradách a ďalej sa šíria hierarchicky. 

Vedenie sa vždy snaží oboznámiť zainteresované strany s dôvodom zmeny, pre zjednodušenie 

procesu zavádzania. Zmeny sú zapísané v zápisoch z porád a ďalej vložené do príslušných 

smerníc/dokumentov.  
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Otázka číslo 1.7 

Riaditeľka spoločnosti sa aktívne podieľa na celom organizačnom procese firmy. Osobne 

vedie porady, snaží sa nájsť nové riešenia. Príkladom môžu byť rôzne školenia, účasť na 

veľtrhoch, či návrh nových produktov, technológií.  

 Princíp projektového riadenia je uplatňovaný. Zmeny sú riadené tak, že je vytvorený 

plán s harmonogramom, kde sú jasne stanovené ciele, cesta ako sa k nim dostať a časové 

medzníky.  

Otázka číslo 1.8  

Zamestnanci sú k účasti na rozvoji výkonnosti organizácie motivovaný formou osobného 

ohodnotenia, ktoré je súčasťou variabilnej zložky mzdy. Ďalej sú zamestnanci motivovaní 

radov firemných benefitov a 13tym, 14tym a 15tym platom, čím je ohodnotené ich pracovné 

úsilie. Vedenie pristupuje ku každému zamestnancovi individuálne, motivuje každého 

individuálne. Posudzovanie úsilia spočíva v hodnotení naplňovania noriem, kvality, odchýlky 

od priemernej dĺžky práceneschopnosti. Ďalej sú zainteresovaným zamestnancom ponúkané 

extra školenia, ktoré slúžia k osobnému profesijnému rozvoju.  

Otázka číslo 1.9  

Vedenie sa priamo zúčastňuje obchodných jednaní. Vedenie si je vedomé, že cieľom podniku 

je spokojný zákazník, preto sa vždy snaží nájsť najlepšiu cestu. Samozrejmosťou je 

komunikácia na najvyššej úrovni, formou obchodných jednaní a prístupným zákazníckym 

servisom. Pre podnik je dôležitý dobrý vzťah so stávajúcimi zákazníkmi, preto sa snaží ku 

každému pristupovať individuálne. Príkladom môže byť návrh riešenia, kde sa spoločnosti 

podarilo navrhnúť také východisko, kde zákazník ušetril 1/3 ceny v porovnaní s 

konkurenciou. Následkom bola niekoľkoročná spolupráca. Ďalším dôkazom sú dotazníky pre 

zákazníkov, ktoré vykazujú pozitívny trend.   

Otázka číslo 1.10 

Spoločnosť má dlhoročnú tradíciu, čoho si je vedenie vedomé, preto sa aj naďalej snaží 

zapájať do aktivít tlačiarenského odvetvia formou zapájania sa do veľtrhov, súťaží, kde tvorí 

akúsi stálicu s tradíciou. Za zmienku isto stoja úspechy, ako napríklad víťazstvo 

v polygrafickej súťaži o dizajn a prevedenie kalendára. Vďaka týmto činnostiam sa 
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spoločnosť prezentuje, získava nové kontakty a udržuje staré - ako s dodávateľmi, tak so 

zákazníkmi. 

 História spoločnosti je úzko spätá s mestom, v ktorom už 350 rokov funguje. Preto sa 

rozhodla pre podporu knihy od PhDr. Petra Brezinu 350-ročná história kníhtlače v Skalici, 

ktorá sa v tlačiarňach tlačila. Okrem toho sa vedenie zaslúžilo o expozíciu historických 

tlačiarenských strojov, ktoré sú v Skalici prístupné verejnosti.  

Kritérium 2: Stratégia 

Otázka číslo 2.1 

Spoločnosť sa zameriava na tuzemský B2B sektor. Tu pôsobí ako jedna z najstarších firiem, 

konkurentov a zákazníkov pozná. V budúcnosti sa chce firma zamerať na B2C, kde však 

doposiaľ neprebehla žiadna analýza trhu. So vstupom na B2C chce firma svoju služby 

ponúkať aj v zahraničí. 

Otázka číslo 2.2 

Firma pôsobí na trhu dlhodobo, svoju konkurenciu dobre pozná. Spoločnosť sa pravidelne 

zúčastňuje veľtrhov a výstav, ktoré sa týkajú oblasti podnikania. Neprebieha systematický 

benchmarking, avšak spoločnosť svojich konkurentov pozoruje a aktívne reaguje na zmeny 

ich správania, ako nákup nových technológií a podobne.  

Otázka číslo 2.3 

Stratégia sa stanovuje na pravidelných poradách, kde sa vedenie spoločnosti, na základe 

informácií z interného a externého prostredia snaží o vytvorenie strategického plánu, ktorý je 

v súlade s víziou spokojného zákazníka a prvotriednej kvality. Pri tvorbe plánu sa zohľadňuje 

vývoj trhu, predpokladaný objem zákaziek, investície do výroby a podobne.   

Otázka číslo 2.4 

Pri tvorbe strategického plánu firma berie samozrejme na vedomie ako dodávateľov, tak aj 

zákazníkov a konkurentov. Toto spadá pod zohľadnenie faktorov okolia. Tvorí sa predikcia 

možného dopytu v nasledujúcom roku, ktorá je zapracovaná do strategického plánu podniku. 

Čo sa týka prostredia spoločnosti, tak informácie, požiadavky a podobne, sú prediskutovávané 
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pravidelne na poradách a sú taktiež brané v úvahu. V prípade B2C to však neplatí, doposiaľ 

neprebehla žiadna analýza.  

Otázka číslo 2.5 

Cieľom spoločnosti je spokojný zákazník a prvotriedna kvalita. Preto zhromažďuje 

informácie z jednotlivých procesov, ktoré následne analyzuje. Permanentne sleduje vývoj 

konkurencie a nových technológií, ktoré sa snaží integrovať do výroby, o čom svedčí aj 

neustála modernizácia strojov a školenia pracovníkov. Tieto body sú zahrnuté vo firemnej 

stratégii.  

Otázka číslo 2.6 

Z časti som na túto otázku odpovedala už v bode 2.5. Spoločnosť neustále sleduje trendy, 

odoberá odborné časopisy, zamestnanci sa zúčastňujú rôznych veľtrhov, spoločnosť sa snaží 

neustále napredovať. Príkladom môže byť zakúpenie strojov, ktoré často bývajú prvé svojho 

druhu na území Slovenskej republiky. Vždy sa snaží vyhovieť požiadavkám zákazníka, ktorý 

často prichádza s novými požiadavkami. Pri požiadavkách zákazníka spoločnosť zároveň 

zohľadňuje náklady a vždy sa snaží nájsť kompromis medzi cenou a výkonom. Dôkazom sú 

atypické zákazky, kde bola dosiahnutá spokojnosť zákazníka a dlhoročná spolupráca. 

Otázka číslo 2.7 

Spoločnosť má stratégiu jasne definovanú, systematickosť procesu tvorby stratégie 

organizácie je zaistená pravidelnými poradami. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa sú 

stanovené normy, ktorých náplň je priebežne kontrolovaná. Vyššia pozornosť je vyžadovaná 

v prípade odchýlok. Kritické faktory úspechu sa vzťahujú najmä na ponúkané služby 

zákazníkom, najvyššiu kvalitu, minimálnu zmetkovitosť a rýchle vybavenie objednávky. Na 

tieto faktory sú stanovené normy. Prípadná aktualizácia spočíva v neustálej diskusii na 

poradách, kde sa spoločnosť snaží pružne reagovať na zmeny.   

Otázka číslo 2.8 

Ako som už v predchádzajúcej otázke spomenula, spoločnosť má stanovené normy, ktoré 

neustále sleduje. Potencionálne riziká sú strata stáleho klienta, poruchovosť strojov, 

nenaplnenie časových noriem dodania a podobne. Pre tieto riziká sú stanovené plány, avšak 
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spoločnosť sa snaží tieto riziká eliminovať, či už neustálym vylepšovaním vzťahov so 

zákazníkmi, alebo pravidelným servisom strojov, pod dohľadom externej kvalifikovanej 

firmy.  

Otázka číslo 2.9 

Podobne ako u cieľov a vízie organizácie. Riaditeľka, tak ako aj ostatní vedúci pracovníci, 

pravidelne zdieľajú stratégiu pracovníkom. Každý pracovník vo firme, je so stratégiou 

oboznámený, zdôrazňuje sa ich dodržiavanie. Ku zákazníkom sa šírenie stratégie dostáva 

formou individuálneho prístupu, kde je zákazník s organizáciou vždy oboznámený. Jedným 

z aspektov, z ktorých môže zákazník stratégiu odsledovať, je prístup. Spoločnosť sa snaží 

o individuálne riešenie, často problémových zákaziek, kde ponúka svoje know-how pri riešení 

problému. Často sa jedná o atypické zákazky, ktoré majú vysoké náklady, avšak spoločnosť 

sa svojimi skúsenosťami snaží ponúknuť najlepšiu cestu, čo sa ceny a výkonu týka.  

Otázka číslo 2.10 

Organizácia rozpracováva strategické plány pre jednotlivé pracoviská, ku ktorým sú pridelené 

normy, vychádza z manažérskeho účtovníctva. Tieto normy sú neustále kontrolované, 

odchýlky sú vyhodnocované. Kontrolu a vyhodnocovanie majú na starosti vedúci pracovníci. 

Priebežná revízia sa uskutočňuje na poradách, na ktorých sa aktualizujú strategické ciele na 

základe zmien.  

Kritérium 3: Pracovníci 

Otázka číslo 3.1 

Plány ohľadne ľudských zdrojov sú diskutované na poradách, kde vedúci pracovníci 

predkladajú svoje požiadavky, ktoré sa týkajú konkrétnej situácie, s ktorou je riaditeľka 

oboznámená. Riadenie ľudských zdrojov je pružné, keď je potreba najať nového 

zamestnanca, vypíše sa výberové riadenie. 

Otázka číslo 3.2 

Kompetencie sú stanovené na základe požiadavkou pre každú pozíciu. Spoločnosť má presné 

požiadavky na zamestnancov zapísané v rámci ISO 9001:2008, kde sú jasne vymedzené 
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požiadavky, kompetencie a väzby v rámci hierarchie. Organizačná štruktúra je pružná 

a v prípade potreby aktualizovaná. 

Otázka číslo 3.3 

Spoločnosť vyberá zamestnancov cez výberové riadenie. Často používa odporučenie, alebo 

inzeráty v novinách, vždy nasleduje osobný pohovor. Zamestnancom sú v rámci kariérneho 

rozvoja ponúkané rôzne školenia, účasti na veľtrhoch a výstavách. Súlad s princípom rovných 

príležitostí je jasný, záujemcov vyberá organizácia vždy podľa požadovaných kritérií – 

vzdelania, praxe, najlepších schopností. Je v záujme organizácie vybrať 

najkvalifikovanejšieho pracovníka a nerozhodovať sa podľa iných, diskriminačných údajov. 

Otázka číslo 3.4 

Každý pracovník je vždy zaučený a oboznámený so stratégiou a cieľmi spoločnosti. Počas 

trvania pracovného pomeru spoločnosť ponúka rôzne typy školení, zaistené či už externou 

firmou, alebo vlastnými zamestnancami. Ďalej umožňuje pracovníkom účasť na veľtrhoch 

a výstavách, kde prednášajú a vystavujú najlepší z odboru. Cieľom spoločnosti je najlepšia 

kvalita, preto chce mať aj výkonných kvalitných pracovníkov, čím ich vzdelanie prináleží k 

stratégii podniku.  

Otázka číslo 3.5 

Spoločnosť má presné právomoci a povinnosti zamestnancov zapísané v rámci ISO 

9001:2008. Delegácia právomocí bola prediskutovaná, a na základe najlepšieho riešenia 

implikovaná. Spoločnosť sa snaží o pružnú organizačnú štruktúru, preto sú zamestnanci 

zaškolení a kvalifikovaní pre viacero úloh. Pri výpadku pracovnej sily tak nie je problém 

s výpadkom procesov. Pracovníci sú oboznámení s časovými normami, preto je zaistená 

zodpovednosť na najnižších stupňoch  - zamestnanci musia včas reagovať, aby nevznikali 

zbytočné časové prestoje.  

Otázka číslo 3.6 

Pracovníci aj jednotlivé oddelenia sú hodnotené na základe predom stanovených noriem 

a celkovej efektívnosti ich činnosti. Hodnotenie sa uskutočňuje každý mesiac, keďže finančné 

osobné ohodnotenie býva súčasťou mzdy. Podkladom pre toto ohodnotenie je zbieranie 
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údajov na každodennej báze. Ďalej sú dobré výkony odmeňované 13tym, 14tym a 15tym 

platom a radov zamestnaneckých benefitov, či účasťou na veľtrhoch, výstavách.  

Otázka číslo 3.7 

Komunikácia v organizácii prebieha na rôznych úrovniach, vždy ústnou formou, ktorá môže 

byť doplnená písomnou. Ku komunikácii prispievajú porady v rámci spoločnosti, ale aj 

dialógy medzi vedením a zamestnancami.  

Otázka číslo 3.8 

Spoločnosť so zamestnancami komunikuje, zisťuje ich požiadavky a snaží sa na ne reagovať 

a vyhovieť im. Príkladom je dohoda, kedy sa zamestnanci medzi sebou dohodli 

a sformulovali požiadavku, aby 13. aj 14. plat bol rozpočítaný už v priebehu roka a neboli 

vyplatené jednorazovo, kde vedenie zobralo požiadavku na vedomie a vyhovelo jej. 

Otázka číslo 3.9 

Hlavnou motiváciou je lepšie finančné ohodnotenie, zamestnanecké benefity. Ako jeden 

z benefitov je napríklad možnosť poskytnutia zamestnaneckej pôžičky bez navýšenia. 

Zamestnancom je umožnený kariérny rozvoj aj vďaka školeniam a veľtrhom, ktoré 

prispievajú do osobného kapitálu zamestnanca. Spoločnosť vedie knihu školení, kde je 

nadpriemerná účasť.  

Otázka číslo 3.10 

Odmeny sú viazané na výkonnosť.  V prípade poklesu výkonnosti, výraznej chybovosti, je 

znížené osobné ohodnotenie a iné benefity. Je v záujme zamestnanca naplňovať firemnú 

stratégiu organizácie.  

Kritérium 4: Partnerstvo a zdroje 

Otázka číslo 4.1 

Spoločnosť je na tlačiarenskom trhu dlhoročným hráčom, takže pozná spoločnosti, ktoré na 

tomto trhu vystupujú. Spoločnosť sa často zúčastňuje veľtrhov, kde dochádza k prezentácii 

dodávateľov, nových technológií a podobne. Spoločnosť patrí do kruhu tlačiarní, ktoré medzi 
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sebou kooperujú. Dlhoročné vzťahy a znalosti o ostatných firmách pomáhajú spoločnosti 

k identifikácií príležitostí. 

Otázka číslo 4.2 

Spoločnosť má dlhoročné vzťahy so svojimi dodávateľmi s ktorými aktívne spolupracuje. 

Obe strany sa snažia o dobré vzťahy, ktoré sú pre obe strany prínosom. Spolupracujú aj 

ohľadne inovácií, navzájom si poskytujú informácie o novinkách na trhoch. Príkladom sú 

nové techniky tlače, či nové druhy papiera. 

Otázka číslo 4.3 

Návratnosť investícií prepočítava riaditeľka spoločnosti pred rozhodnutím kúpy. Používa 

k tomu nástroje nákladového managementu. Najčastejšie sa jedná o investície do nových 

strojov. V takomto prípade sa zhodnocuje životnosť stroja a jeho návratnosť počas doby 

životnosti. Vedenie spoločnosti je ohľadne financovania konzervatívne. Všetky investície sú 

pokryté iba vlastnými zdrojmi, ktoré sa čerpajú z nerozdeleného zisku. Spoločnosť nevyužíva 

financovanie dlhom, čiže nemá ako úvery, tak leasing. 

Otázka číslo 4.4 

Spoločnosť sa v prvom rade snaží o nulové zadlženie, ktoré sa jej darí udržiavať. Ďalej sú 

riziká riadené pomocou poisťovacích zmlúv s externými finančnými spoločnosťami. Finančné 

riziká ohľadom zákaziek sú ošetrené v zmluvných podmienkach. Ďalej si spoločnosť vedie 

zoznam nedôveryhodných zákazníkov, s ktorými neobnovuje kontakty.  

Otázka číslo 4.5 

Vedenie sa snaží o naplnenie výrobnej kapacity na maximálnu možnú úroveň. Optimalizuje 

skladové hospodárstvo podľa zásad logistiky, znižuje vzdialenosti medzi pracoviskami. Snaží 

sa držať minimálne zásoby, avšak udržiava si takú úroveň, aby nedošlo k narušeniu tokov. 

Efektivita jednotlivých pracovísk je porovnávaná tak, že skutočný výkon porovnávajú so 

stanovenými normami. Prípadné odchýlky sú ihneď analyzované a je snaha o okamžitú 

nápravu. Nedávno bola na budove prevedené zateplenie, spoločnosť sa neustále snaží 

znižovať náklady na elektrinu a znižovať dopady na životné prostredie.  
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Otázka číslo 4.6 

Spoločnosť získala certifikát ISO 14001:2004. Neustále sa snaží o čo najefektívnejšie 

zužitkovanie odpadov a o ich efektívnu recykláciu. Zameriava sa najmä o predchádzanie 

vzniku odpadov, snaží sa optimalizovať výrobu tak, aby nedochádzalo k zbytočnému odpadu 

v podobe odstrižkov papiera. Spoločnosť nezaobchádza s nebezpečným odpadom, takže nemá 

vypracovaný krízový plán. Ďalej sa spoločnosť snaží o minimálnu spotrebu energie 

zateplením budovy, či revitalizáciou strojového parku, ktorého novšie modely majú nižšiu 

spotrebu elektriny.  

Otázka číslo 4.7 

Spoločnosť má po celej firme rozmiestnené kontajnery na triedený odpad. Zamestnanci sú 

oboznámení s tým, že viac odpadu z výroby znamená vyššie náklady a horšie napĺňanie 

noriem, takže je aj v ich záujme o dodržiavanie stanovených pravidiel. Likvidáciu 

a recykláciu odpadu zaisťuje externá firma. Spoločnosť získala certifikát ISO 14001:2004.  

Otázka číslo 4.8 

Spoločnosť odoberá odborné časopisy a zúčastňuje sa veľtrhov, kde sleduje nové trendy 

v oblasti technológií. V tomto je spoločnosť na Slovensku akýmsi ťahúňom, keďže máva 

často nové stroje ako vôbec prvá tlačiareň v republike. Spoločnosť často sleduje svojich 

konkurentov a iné firmy v zahraničí a získava tak informácie o technologických postupoch, 

ktoré by mohla potenciálne využiť. Na sledovanie však nepoužíva systematicky zavedený 

benchmarking. 

Otázka číslo 4.9 

Spoločnosť má internú databázu, skladajúcu sa z viacerých poddatabáz. K jednotlivým 

databázam majú prístup poverení zamestnanci. Ochranu dát je zaistená softwarmi od externej 

firmy. Spoločnosť dodržiava zásady, ktoré spadajú pod pravidlá stanovené Európskou úniou - 

GDPR (General Data Protection Regulation). 
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Otázka číslo 4.10 

Duševné vlastníctvo, ako napríklad logo, je chránené autorskými právami. Technológie sú 

certifikované a know-how je predávané len v rámci organizácie. Spoločnosť sa tento rok prvý 

krát snaží o získanie patentu na novovyvinutý výrobok.  

Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 

Otázka číslo 5.1 

Spoločnosť získala certifikát pre kvalitu ISO 9001:2008 a aj environmentálny certifikát  ISO 

14001:2004. Všetky procesy a definície sú jasne definované v dokumentoch, ktoré k týmto 

certifikátom náležia. Všetky procesy majú stanovených vlastníkov. Procesy sú pravidelne 

upravované, aby napĺňali aktuálne potreby. Čo sa bezpečnosti práce týka, tak spoločnosť 

vychádza zo zákona. Školenia a dodržiavanie zásad zabezpečuje externá firma, ktorá sa na to 

špecializuje.  

Otázka číslo 5.2 

Stanovenie ukazovateľov výkonnosti spadá pod prejedávané témy na poradách. Na týchto 

poradách sú stanovené cieľové požadované hodnoty a stanovené ukazovatele výkonnosti, ako 

zmetkovitosť, kvalita, doba dodania, počet vyrobených kusov za hodinu a podobne. Ciele sú 

zostavované podľa princípu SMART - špecifické, merateľné, dosiahnuteľné,  

realistické/relevantné, časovo sledovateľné.  

Otázka číslo 5.3 

Výsledky procesov a napĺňanie plánu sú vyhodnocované na poradách. Na týchto poradách sú 

identifikované odchýlky od plánu a po zvážení je plán aktualizovaný. Čo sa týka operatívnych 

procesov, tak tie sú kontrolované a vyhodnocované na dennej bázy vedúcimi pracovníkmi, 

ktorí majú v kompetencii rozhodovať na mieste. Nabodnuté informácie potom vedúci 

pracovníci interpretujú na poradách.   
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Otázka číslo 5.4 

Školenie je zaistené vlastnými pracovníkmi, alebo externou firmou. Pri zakúpení nového 

stroja býva zaškolenie pracovníkov súčasťou kúpnej ceny stroja. Pred zavedením zmeny sú so 

zmenou oboznámení všetci zainteresovaní pracovníci. Nastáva skúšobný proces, kde sa 

vyhodnocujú a dolaďujú detaily procesu.  V prípade menšej zmeny sú tieto zmeny 

prediskutované so zamestnancami, ktorých sa táto zmena týka a na základe ich 

predchádzajúcich skúseností sa vedenie snaží o čo najlepší kompromis, ktorý bude čo 

najlepšie napĺňať ciele firmy.  

Otázka číslo 5.5 

Ako bolo už v predchádzajúcich odpovediach spomenuté, spoločnosť sa zúčastňuje veľtrhov 

a výstav, kde sú prezentované nové technológie a s nimi nové výrobky. Spoločnosť pozorne 

sleduje konkurenčné podniky a ich ponuku, na ktorú sa snaží reagovať konkurenciou svojich 

výrobkov. Na základe týchto faktorov dokáže spoločnosť predpokladať potreby zákazníkov. 

Toto však platí pre sféru B2B. Pri vstupe na B2C bude potrebná podrobná analýza 

požiadavkou zákazníkov.  

Otázka číslo 5.6 

Čo sa kreativity týka, tak spoločnosť má vlastné grafické oddelenie, kde sa snaží zákazníkovi 

vytvoriť v podstate nový produkt na mieru. Hlavným cieľom je spokojný zákazník a cesta 

k nemu je individuálny prístup. Podnik sa vždy snaží navrhnúť také riešenie, aby zodpovedalo 

požiadavkám zákazníka a bolo pre zákazníka únosné z pohľadu nákladov. Pracovníci sú 

motivovaní najmä finančne – za dobre odvedenú prácu sú vyššie odmeny.  

Otázka číslo 5.7 

Tento bod je azda najslabšia stránka podniku. Podnik sa orientuje len na B2B sféru, kde 

pozná ako zákazníkov, tak konkurenciu a je čoraz ťažšie získať nového zákazníka. Preto sa 

chce dostať na trh s cieľovými zákazníkmi B2C, avšak nemá skúsenosť s marketingovými 

nástrojmi. Doposiaľ sa spoločnosť prezentovala na výstavách, veľtrhoch a polygrafických 

súťažiach, kde zbierala úspechy, avšak tieto úspechy sa dostali len do veľmi úzkeho okruhu. 

Za zmienku stojí aj webová stránka, ktorá je minimálne pol roka vo výstavbe.  
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Otázka číslo 5.8 

Podnik sa vždy snaží naplniť požiadavky zákazníka. Prísne sa sleduje najmä doba dodania, 

ktorá musí byť vždy splnená. Toto sa aj darí napĺňať, podľa internej databáze boli za minulý 

rok objednávky dodané na čas. Ďalej sa spoločnosť zameriava na servis ohľadne reklamácie. 

Tých má podnik minimálny počet, avšak keď taká situácia nastane, vždy sa snaží o expresné 

vyriešenie situácie. Každá výrobná dávka prechádza cez expedientku/kvalitárku, ktorá 

produkty kontroluje. Už pri výrobe sa odoberajú vzorky, ktoré sú zodpovedajúcim 

pracovníkom kontrolované. Pri zložitejšom produkte vyrába spoločnosť kusy navyše, aby 

v prípade potreby, mohli byť tieto kusy expresne dodané. Zvyšuje to síce náklady, avšak 

zároveň zvyšuje spokojnosť zákazníka.  

Otázka číslo 5.9 

Spoločnosť si je vedomá obmedzeným množstvom zákazníkov na trhu B2B a zároveň si je 

vedomá toho, že je dôležité mať najmä stáleho zákazníka. Z tohto dôvodu pristupuje 

k zákazníkom individuálne, snaží sa im vyhovieť v požiadavkách, ponúka také výhody, ako 

vyrábanie na sklad, aby znížila dobu dodania v prípade akejkoľvek komplikácie či na jednej, 

alebo na druhej strane. Osobný prístup je metódou číslo jedna.  

Otázka číslo 5.10 

Informácie o spokojnosti zákazníka získava spoločnosť z výsledkov zákazníckej karty, ktorú 

každý jeden zákazník po uskutočnení zákazky obdrží k vyplneniu. Spoločnosť sa zaujíma 

o spokojnosť s dobou dodania, úrovňou komunikácie, kvalitou služieb, postoj k firme a názor 

na obchodný vzťah. V prípade negatívnej odozvy je hneď analyzovaný problém a zjednaná 

náprava.  
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3.4.2 Bodové hodnotenie kritérií „predpoklady“ 

Bodové hodnotenie kritérií predpokladov vychádza z príručky modelu START PLUS. Každá 

otázka je hodnotená v rozmedzí 0 – 100 bodov. Výsledné bodové ohodnotenie je 

aritmetickým priemerom jednotlivých otázok. Bodové ohodnotenie každej otázky je 

ohodnotené prístupom, aplikáciou a hodnotením a zlepšovaním. Prístup vyjadruje to, ako 

prebiehajú procesy a postupy k danej problematike, aplikácia vyjadruje snahu spoločnosti 

uplatniť prístup v praxi, hodnotenie a zlepšovanie vyjadrujú ako prístup a aplikácia spĺňajú 

požiadavky a plnia stratégiu a ciele spoločnosti.  

Tabuľka 1: Kritérium 1 – Vedenie66 

Otázka Prístup Aplikácia 
Hodnotenie 

a zlepšovanie 
Body 

1.1 65 65 60 63 

1.2 55 55 50 53 

1.3 65 60 60 62 

1.4 55 50 55 53 

1.5 65 60 65 63 

1.6 50 45 50 48 

1.7 65 65 70 65 

1.8 65 65 60 63 

1.9 60 60 60 60 

1.10 70 70 70 70 

Body celkom 60 

 

Tabuľka 2: Kritérium 2 – Stratégia67 

Otázka Prístup Aplikácia 
Hodnotenie 

a zlepšovanie 
Body 

2.1 30 40 40 30 

2.2 40 40 35 38 

2.3 50 40 40 43 

2.4 30 40 35 30 

2.5 50 55 50 50 

2.6 60 50 60 57 

2.7 60 55 60 58 

2.8 60 60 55 58 

2.9 60 60 60 60 

2.10 55 50 50 52 

Body celkom 48 

                                                 
66 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
67 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Tabuľka 3: Kritérium 3 – Pracovníci68 

Otázka Prístup Aplikácia 
Hodnotenie 

a zlepšovanie 
Body 

3.1 55 55 50 53 

3.2 60 55 55 57 

3.3 50 55 50 50 

3.4 50 55 50 50 

3.5 60 55 55 57 

3.6 55 60 45 53 

3.7 30 40 30 30 

3.8 35 40 35 35 

3.9 40 50 40 40 

3.10 55 55 60 55 

Body celkom 48 

 

Tabuľka 4: Kritérium 4 – Partnerstvá a zdroje69 

Otázka Prístup Aplikácia 
Hodnotenie 

a zlepšovanie 
Body 

4.1 45 50 40 45 

4.2 35 45 40 35 

4.3 50 55 45 50 

4.4 55 60 40 52 

4.5 40 50 45 40 

4.6 65 65 65 65 

4.7 60 60 55 58 

4.8 50 45 40 45 

4.9 60 60 50 57 

4.10 30 30 25 28 

Body celkom 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
69 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Tabuľka 5: Kritérium 5 – Procesy, výrobky a služby70 

Otázka Prístup Aplikácia 
Hodnotenie 

a zlepšovanie 
Body 

5.1 60 65 65 60 

5.2 45 45 45 45 

5.3 45 50 50 45 

5.4 45 45 35 42 

5.5 25 20 10 18 

5.6 40 50 40 40 

5.7 15 15 10 13 

5.8 45 40 40 42 

5.9 50 50 55 50 

5.10 55 50 40 48 

Body celkom 40 

 

 

3.4.3 Výsledky 

Hodnotenie výsledkov je druhou časťou hodnotenia modelu START PLUS. Zameriava sa na 

hodnotenie výsledkov, ktorých spoločnosť dosahuje v definovaných oblastiach – zákazníci, 

pracovníci, spoločnosť, ekonomické výsledky.  

Kritérium 6: Zákazníci 

Meradlá vnímania 

Spoločnosť pravidelne zaznamenáva spokojnosť zákazníkov. Po každej uskutočnenej 

objednávke zákazník obdrží Dotazník na hodnotenie spokojnosti zákazníka, ktorý zákazník 

vyplní a odošle naspäť. Tento dotazník má päť otázok a hodnotiacu škálu jedna až štyri, 

z čoho jednotka vyjadruje maximálnu spokojnosť.  

 Dotazníky sú vyhodnocované a slúžia ako podklad pre analýzu spokojnosti zákazníka. 

Spokojnosť zákazníka je najvyššou prioritou, preto je odchýlkam venovaná maximálna 

pozornosť a individuálne riešenie. Dotazník sa zameriava na dve roviny – spokojnosť 

zákazníka a vnímanie firmy zákazníkom. Vzorové otázky sú nasledovné: 

• Domnievate sa, že náš obchodný vzťah je obojstranne korektný a férový? 

• Sme pre Vás firma, ktorá sa správa zodpovedne k svojim zákazníkom? 

• Ste spokojný s kvalitou našich služieb? 

                                                 
70 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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• Ste spokojný s úrovňou komunikácie? 

• Ste spokojný s dodržiavaním termínov prác? 

V posledných troch rokoch vykazuje spoločnosť pozitívny trend, čím napĺňa svoje ciele. 

Tabuľka 6: Miera spokojnosti zákazníka71 

 2015 2016 2017 

Miera spokojnosti 

zákazníka 
95% 97% 96% 

 

Ukazovatele výkonnosti 

Ďalej spoločnosť sleduje fluktuáciu zákazníkov, keďže si je vedomá, že jej hlavným príjmom 

je stály zákazník. Na trhu B2B je obmedzené množstvo zákazníkov, preto je dôležité si ich 

udržať. Za posledné tri roky spoločnosť vykazuje nízku fluktuáciu zákazníkov. Výnimku tvorí 

rok 2015, kedy spoluprácu ukončil dlhodobý zákazník, ktorý mal vplyv na pokles celkových 

tržieb pomerne výrazne.  

Tabuľka 7: Miera fluktuácie zákazníkov72 

 2015 2016 2017 

Miera fluktuácie 

zákazníkov 
5% 2% 1,5% 

 

Priemernú dobu dodania spoločnosť nesleduje, keďže je táto doba dodania vždy konzultovaná 

so zákazníkom, pričom je vyhovené jeho požiadavkám. Spoločnosť však sleduje plnenie 

týchto časových limitov, čiže dodržanie doby dodania. Tieto informácie zberá formou údajov 

na takzvaných vreckách, ktoré sú akýsi obal pre všetky podklady zákazky. Na vrecku je 

napísaná doba dodania, spôsob dodania a skutočná doba dodania. Spoločnosť takto ročne 

zaznamená približne 150 vreciek.  

Tabuľka 8: Miera dodržania doby dodania73 

 2015 2016 2017 

Miera dodržania 

doby dodania 
99,4% 98,7% 99,4% 

                                                 
71 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
72 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
73 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Posledným ukazovateľom výkonnosti, ktorý spoločnosť sleduje je počet reklamácií. 

Vzhľadom na individualizované objednávky, je aj riešenie reklamácií posudzované osobne 

vedením. K reklamáciám dochádza minimálne, často nie je chyba na strane spoločnosti ale 

zákazníka, kedy príde k zlému naskladneniu a tovar je naskladnený na inom sklade zákazníka. 

Spoločnosť má systém, ktorý zaručuje kontrolu výrobku od jeho výroby až po expedíciu 

tovaru, takže k chybám dochádza ojedinele.  

Tabuľka 9: Percentuálny počet reklamácií74 

 2015 2016 2017 

Percentuálny počet 

reklamácií 
2% 1,3% 0,6% 

 

Kritérium 7: Pracovníci 

Meradlá vnímania 

Spoločnosť pre zamestnancov nemá dotazník spokojnosti, pripomienky zbiera na poradách, 

kde sú zamestnanci dopytovaní a sú prijímané ich pripomienky. Spoločnosť je počtom 

zamestnancov menšia, takže sa spolieha na ústnu komunikáciu. Spoločnosť sa snaží o službu 

rôznych benefitov, ako zamestnanecký úver, pre skvalitnenie vzťahu medzi zamestnancami 

a podnikom.  

Ukazovatele výkonnosti 

Hlavným ukazovateľom je miera fluktuácie zamestnancov, ktorá je minimálna. K odchodu 

zamestnancov dochádza minimálne, väčšinou z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku, 

zmenou bydliska, alebo prechod do úplne inej sféry podnikania.  

 Ďalším ukazovateľom, ktorý podnik sleduje je počet dní pracovnej neschopnosti. Na 

základe tohto údaja sa rozhoduje aj o výške osobného ohodnotenia. Ak je počet dní 

u zamestnanca výrazne vyšší, ako je podnikový priemer, vedenie upiera na túto situáciu 

zvýšenú pozornosť.  

 Podnik vedie databázu úrazov, avšak táto databáza je prázdna, keďže ešte nikdy 

k žiadnemu úrazu v spoločnosti nedošlo. Spoločnosť vedie databázu školení, ktoré sú 

                                                 
74 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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poriadané externými firmami. Databáza k interným školeniam nie je, keďže sa robia väčšinou 

operatívne, podľa potreby a požiadavkou.  

Tabuľka 10: Údaje o zamestnancoch75 

 2015 2016 2017 

Počet zamestnancov 16 16 16 

Počet úrazov 0 0 0 

Počet školení za rok 3 4 6 

 

Kritérium 8: Spoločnosť 

Meradlá vnímania 

Spoločnosť pôsobí v okresnom meste Skalica už 350 rokov, preto je jej pôsobenie s mestom 

pevne späté. Pre spoločnosť je dôležité vnímanie okolia, preto sa snaží zapájať do aktivít 

prospešných občanom mesta. Ako príklady je možné uviesť podporu vydania knihy 350-

ročná história kníhtlače v Skalici o ktorú sa zaslúžil historik PhDr. Peter Brezina, ktorá 

nepopisuje len históriu firmy, ale zároveň je súčasťou histórie mesta Skalica. Okrem 

spomínanej knihy stála spoločnosť pri organizácii výstavy historických tlačiarenských strojov 

– expozície dostupnej verejnosti.  Momentálne spoločnosť vydáva mesačník Skalický obzor, 

ktorý zadarmo zasiela obyvateľom mesta. Mesačník popisuje ako dianie na verejnej scéne, tak 

ponúka priestor pre občanov mesta publikovať články. Okrem toho obsahuje zaujímavé 

články o histórii mesta a významných osobnostiach. Prvé číslo bolo vydané 5. októbra 2017 

a nadväzuje na tradíciu Skalického obzoru, založeného v roku 1863.  

 Ďalej sa spoločnosť sústredí na minimálnu ekologickú záťaž na životné prostredie, kde 

sa snaží o znižovanie energií a o minimálnu tvorbu odpadu. 

Ukazovatele výkonnosti 

V oblasti spoločenskej aktivity je hlavným ukazovateľom návštevnosť expozície, predajnosť 

knihy a odoberanie mesačníka. Najmä mesačník vykazuje mimoriadne pozitívny trend, keďže 

vytvoril veľmi pozitívnu odozvu a našiel si svojich čitateľov. 

                                                 
75 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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 Čo sa ekológie týka, tak likvidáciu odpadu zaisťuje externá firma. Spoločnosť sleduje 

stav hodnôt vyprodukovaného odpadu, ktorý sa snaží držať na čo najmenšej hodnote. 

Rovnako je to so spotrebou energie. Táto kontrola, okrem environmentálnej zodpovednosti, 

spadá pod nákladový management, ktorý sa dlhodobo snaží eliminovať náklady spoločnosti.  

Kritérium 9: Ekonomické výsledky 

Ekonomické výstupy  

Spoločnosť sleduje z hlavných ekonomických výsledkov najmä výsledok hospodárenia  

a výnosy. Spoločnosť je v riadení financovania konzervatívna, spoločnosť má dlhodobo 

nulové zadlženie, čo je v dnešnej dobe skôr výnimka. Z nasledujúcej tabuľky je vidno, že sú 

v podniku v posledných troch rokoch klesajúce výnosy.  

Tabuľka 11: Ekonomické ukazovatele76  

 2015 2016 2017 

Výnosy v eurách 1 660 000 1 475 000 1 409 000 

Zadlženosť v eurách 0 0 0 

Ukazovatele výkonnosti  

Spoločnosť analyzuje celkovú výkonnosť podniku podľa rastu/poklesu výsledku 

hospodárenia. Ďalej sa snaží o nulové zadlženie, všetky investície financuje z vlastných 

zdrojov. Nulové zadlženie spoločnosti sa jej dlhodobo darí dodržiavať. 

 Spoločnosť zachycuje jednotlivé výkony pracovísk, u ktorých ich porovnáva 

s nákladmi a tým získava efektivitu pracoviska. 

Z dlhodobého hľadiska je výsledok hospodárenia kladný, avšak z tabuľky 11 vidno, že 

výnosy majú klesajúci trend. Spoločnosť si neželá zverejniť citlivé finančné údaje, preto sú 

v práci popísané, avšak s vynechaním konkrétnych hodnôt.  

3.4.4 Bodové hodnotenie kritérií „výsledky“ 

Pri bodovom hodnotení opäť vychádzam z metodiky modelu START PLUS.  

 

                                                 
76 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Tabuľka 12: Výsledné hodnotenie „zákazníci“77 

Zákazníci 
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6.1 Spokojnosť zákazníkov  x x    

Dielčie kritérium celkom  60 65 0 50 33 

6.2 Miera fluktuácie zákazníkov x     

 Miera dodržania doby dodania x x    

 Počet reklamácií x x    

Dielčie kritérium celkom 60 60 0 50 32 

 

Tabuľka 13: Výsledné hodnotenie „pracovníci“78 

Pracovníci  
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7.1 Operatívne zisťovanie spokojnosti   x x    

Dielčie kritérium celkom  15 20 0 20 9 

7.2 Počet odchodov x x    

 Počet úrazov x x    

 Počet školení x x    

 Počet dní PN x     

Dielčie kritérium celkom 65 60 0 50 33 

 

 

                                                 
77 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
78 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Tabuľka 14: Výsledné hodnotenie „spoločnosť“79 

Spoločnosť 
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8.1 Vnímanie spoločnosti x x    

Dielčie kritérium celkom  20 40 0 40 19 

8.2 Návštevnosť expozície      

 Odoberanie mesačníka x x    

 Množstvo odpadu x x    

 Recyklácia odpadu x x    

Dielčie kritérium celkom 55 60 0 60 36 

 

Tabuľka 15: Výsledné hodnotenie „ekonomické výsledky“80 

Ekonomické výsledky 
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9.1 Výkony  x    

 Výsledok hospodárenia  x    

Dielčie kritérium celkom  15 40 0 50 22 

9.2 Celková zadlženosť x x    

 Výkony pracovísk x x    

 Návratnosť investícií  x x    

Dielčie kritérium celkom 50 55 0 50 30 

                                                 
79 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
80 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Celkové bodové hodnotenie výsledkov 

V nasledujúcej tabuľke sú dielčie body prepočítané pomocou koeficientov na výsledné body. 

Koeficienty sú stanovené v príručke modelu START PLUS. 

Tabuľka 16: Hodnotiaca tabuľka výsledkov81  

Kritérium 
Dielčie 

kritérium 

Pridelené 

body 
Váha 

Výsledné 

body 

Kritérium 6: 

Zákazníci 

6.1 33 x 0,75 25 

6.2 32 x 0,25 8 

Bodové hodnotenie za kritérium celkom 33 

Kritérium 7: 

Pracovníci 

7.1 9 x 0,75 7 

7.2 33 x 0,25 8 

Bodové hodnotenie za kritérium celkom 15 

Kritérium 8: 

Spoločnosť 

8.1 19 x 0,5 10 

8.2 36 x 0,5 18 

Bodové hodnotenie za kritérium celkom 28 

Kritérium 9: 

Ekonomické výsledky 

9.1 22 x 0,5 11 

9.2 30 x 0,5 15 

Bodové hodnotenie za kritérium celkom 26 

3.4.5 Celkové bodové hodnotenie podniku 

Tabuľka 17: Celkový počet bodov82 

Kritérium 
Pridelený počet 

bodov 
Váha Pridelené body 

1. Vedenie 60 x 1,0 60 

2. Stratégia 48 x 1,0 48 

3. Pracovníci 48 x 1,0 48 

4. Partnerstvá a zdroje 48 x 1,0 48 

5. Procesy, výrobky, služby 40 x 1,0 40 

6. Zákazníci - výsledky 33 x 1,5 50 

7. Pracovníci - výsledky 15 x 1,0 15 

8. Spoločnosť - výsledky 28 x 1,0 28 

9. Ekonomické výsledky 26 x 1,5 39 

Celkový počet pridelených bodov 376 

                                                 
81 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
82 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Príručka uvádza, že výsledok bodov má určitú toleranciu v rozmedzí +/- 25 bodov. Presnosť 

závisí na skúsenostiach hodnotiteľov a na ich počte. Z tohto dôvodu môže byť konečný 

výsledok 351 až 401 bodov. 

 Hodnotená spoločnosť obstála pri prvom hodnotení dobre, analýza odkryla ako jej 

silné stránky, tak aj slabiny a priestor pre zlepšenie, ktoré rozoberiem ďalej.  

 Na obrázku nižšie je znázornené, ako si spoločnosť viedla vzhľadom na maximálne 

možné bodové ohodnotenie. 

 

Obrázok 11: Porovnanie výsledkov83 

                                                 
83 Zdroj: Vlastné spracovanie.  
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3.5 Silné stránky a oblasti pre zlepšenie 

Vďaka analýze pomocou modelu START PLUS sa podarilo identifikovať silné stránky 

spoločnosti a zároveň oblasti pre zlepšenie. Tabuľky nižšie zobrazujú stručný prehľad, ktorý 

bude slúžiť ako podklad pre vlastné návrhy zlepšenia, ktorý rozoberiem v samostatnej 

kapitole.  

Tabuľka 18: Silné stránky a oblasti pre zlepšenie - Vedenie84 

Kritérium 1: Vedenie 

Silné stránky 

Dlhoročné skúsenosti, ktoré sú aplikované do 

firemných procesov. 

Stanovená vízia a jej neustále šírenie medzi 

zamestnancov. 

Zavedený systém managementu kvality 

a systém environmentálneho managementu. 

Osobný prístup k zamestnancom a procesom. 

Oblasť pre zlepšenie - 

 

Tabuľka 19: Silné stránky a oblasti pre zlepšenie - Stratégia85 

Kritérium 2: Stratégia  

Silné stránky 

Dobrá pozícia v B2B sektore. 

Jasne stanovená stratégia pre B2B sektor.  

Sledovanie vývojov a trendov pre sektor 

B2B.  

Oblasť pre zlepšenie 
Rozpracovať stratégiu pre B2C sektor, 

ktorému sa chce podnik venovať. 

 

                                                 
84 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
85 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Tabuľka 20: Silné stránky a oblasti pre zlepšenie - Pracovníci86 

Kritérium 3: Pracovníci 

Silné stránky 

Vypracovaná organizačná štruktúra 

spoločnosti. 

Pružná organizačná štruktúra.  

Zavedená politika BOZP, školenia, 

motivačný systém.  

Osobný prístup k zamestnancom. 

Oblasť pre zlepšenie Spätná väzba iba ústnou formou. 

 

Tabuľka 21: Silné stránky a oblasti pre zlepšenie - Partnerstvá a zdroje 87 

Kritérium 4: Partnerstvá a zdroje 

Silné stránky 

Účasť na veľtrhoch, výstavách, súťažiach.  

Stále partnerstvá a dobré vzťahy 

s dodávateľmi.  

Zavedený systém environmentálneho 

managementu. 

Oblasť pre zlepšenie 

Absencia benchmarkingu. 

Absencia marketingu mimo B2B sféry.  

 

Tabuľka 22: Silné stránky a oblasti pre zlepšenie - Procesy, výrobky a služby88 

Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 

Silné stránky 

Individuálna ponuka výrobkov.  

Zavedené ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. 

Orientácia na zákazníka.  

Oblasť pre zlepšenie 

Absencia využívania marketingových 

nástrojov. 

Orientácia na nový trh B2C, kde musí byť 

popísaná stratégia.  

                                                 
86 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
87 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
88 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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Tabuľka 23: Silné stránky a oblasti pre zlepšenie – Zákazníci - výsledky89 

Kritérium 6: Zákazníci - výsledky 

Silné stránky 

Dotazníkové šetrenie u každej objednávky 

Nízka miera fluktuácie zákazníkov. 

Sledovanie doby dodania a kvality, 

individuálne riešenie reklamácií.  

Oblasť pre zlepšenie Získavanie nových zákazníkov.  

 

Tabuľka 24: Silné stránky a oblasti pre zlepšenie - Pracovníci - výsledky90 

Kritérium 7: Pracovníci - výsledky 

Silné stránky 

Nulová úrazovosť. 

Ponuka školení, motivačný systém.  

Nízka fluktuácia zamestnancov. 

Oblasť pre zlepšenie 
Rozšírenie základne zamestnancov 

o odborníka na B2C trhy.  

 

 
Tabuľka 25: Silné stránky a oblasti pre zlepšenie - Spoločnosť – výsledky91 

Kritérium 8: Spoločnosť – výsledky  

Silné stránky 

História a pôsobenie pevne späté s mestom.  

Angažovanie sa v kultúrnom živote 

a nasledovanie 350 ročnej tradície.  

Zavedený environmentálneho managementu 

a zodpovedné hospodárenie so zdrojmi.  

Oblasť pre zlepšenie 
Rozšírenie vedomia o spoločnosti mimo 

mesta.  

 

                                                 
89 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
90 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
91 Zdroj: Vlastné spracovanie. 



 

73 

 

Tabuľka 26: Silné stránky a oblasti pre zlepšenie - Ekonomické výsledky 92 

Kritérium 9: Ekonomické výsledky 

Silné stránky 

Ziskovosť spoločnosti. 

Nulová zadlženosť.  

Oblasť pre zlepšenie 
Rozšírenie trhu pre vyššiu a stabilnejšiu 

ziskovosť.  

 

                                                 
92 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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4 NÁVRHY RIEŠENIA 

Na základe prevedenej analýzy sa v tejto kapitole pokúsim o návrhy riešenia momentálnych 

nedostatkov spoločnosti. 

 Z prevedenej analýzy je jasné, že čo sa týka zamerania na B2B sféru, je menší priestor 

pre zlepšenie, keďže spoločnosť vykazuje pozitívne trendy. Nedostatkami je podľa 

prevedenej analýzy absencia systematického benchmarkingu, zisťovanie spokojnosti 

pracovníkov iba ústnou formou, nevyužívanie marketingových nástrojov a absencia 

marketingového plánu pre nový trh B2C. V nasledujúcich kapitolách sa zameriam na návrhy 

riešenia jednotlivých nedostatkov.  

4.1 Benchmarking 

Pri analýze výsledkov sa ukázalo, že spoločnosť vôbec nevyužíva systematické porovnávanie 

– benchmarking. Na porovnávanie s konkurenciou má vytvorený špecifický proces, ktorý 

však nevyhovuje požiadavkám. 

 Spoločnosť sleduje konkurenciu nasledovne. Keď príde zákazník s tým, že druhá 

firma mu dala lepšiu cenovú ponuku, alebo ponúkla kvalitnejší výrobok, pre spoločnosť je to 

signál, že zrejme majú novú technológiu, ktorú spoločnosť nevlastní. Rovnako sleduje cenové 

ponuky ostatných spoločností pri verejných výberových riadeniach, kde nízka cena 

konkurencie značí, že má k dispozícii lepšie vybavenie. Na základe týchto impulzov sa 

spoločnosť snaží o nápravu. 

 Problémom je, že spoločnosť takto reaguje s veľkým časovým oneskorením. 

Realizáciou benchmarkingu by sa tomuto vysokému časovému sklzu dalo predchádzať. Ako 

bolo v teoretickej časti spomenuté, benchmarking je neustále porovnávanie spoločnosti 

s konkurenciou. Porovnávajú sa rôzne oblasti, od štruktúry, procesov, až po 

konkurencieschopnosť výrobkov. Cieľom je spoznať konkurenciu a čerpať inšpiráciu. Ide 

o sústavný proces, s ktorým sa musí stotožniť celá organizácia. 

 Hlavným aspektom, ktorý by spoločnosť mohla využiť, je inšpirácia najlepšími 

firmami v odbore, s dostatočným časovým predstihom. Benchmarking totiž porovnáva aj 

predvýrobné fázy. Z tohto dôvodu by som spoločnosti navrhovala zvážiť spoluprácu 

s najlepšími firmami v odbore a sústrediť sa najmä na predvýrobné procesy. Zároveň by 

systém porovnávania mal byť jasne definovaný a implikovaný do procesov spoločnosti. 
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Keďže je na trhu silná konkurencia, nepredpokladám, že by takáto spolupráca mohla byť na 

Slovenskom trhu možná. Z tohto dôvodu odporúčam, aby spoločnosť kontaktovala firmy 

v zahraničí, ktoré nemajú na slovenskom trhu záujmy.  

 Druhou možnosťou je porovnávať výsledky s databázami firiem, ktoré uskutočňujú 

benchmarking. V takomto prípade sa spoločnosť síce neporovnáva s najlepším, ale 

s priemerným, ale aj to môže firme napomôcť pri zisťovaní aktuálnej situácie na 

konkurenčnom trhu.  

4.2 Dotazník pre zamestnancov 

Oblasť pre zlepšenie u prístupu k zamestnancom je zavedenie papierovej formy dotazovania. 

Doposiaľ sa spokojnosť zamestnancov zisťovala len ústnou formou. Vnímanie zamestnancov 

však môže zlepšiť písomná forma, keďže sa u nich často stretávame s vnímaním „co je psáno, 

to je dáno“.  

 Spoločnosti by som navrhovala zavedenie dotazníkového šetrenia. Keďže je 

spoločnosť počtom zamestnancov malá, nie je potrebná asistencia externej spoločnosti. 

Vypĺňanie dotazníkov by prebiehalo anonymne, pre zachovanie diskrétnosti. Opakovalo by sa 

s frekvenciou raz za mesiac, aby sa zisťoval vývoj spokojnosti v čase. Dotazník by mal 

podobnú škálu ako dotazník pre zákazníkov. Skladal by sa z dvoch častí. Prvá časť by tvorila 

otázky s odpoveďami 1 až 4, kde 1 znamená stopercentnú spokojnosť a 4 nespokojnosť. 

Druhá časť by spočívala v priestore pre vlastnú odpoveď. Dotazník by mohol skúmať 

spokojnosť s: 

• finančným ohodnotením; 

• bonusmi; 

• pracovným prostredím; 

• náplňou práce; 

• šírkou kompetencií; 

• informovanosť od spoločnosti; 

• pracovnou dobou; 

• komunikáciou; 

• poslaním a víziami organizácie.  
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Osobné údaje ako pohlavie, vek a podobne by vzhľadom na veľkosť organizácie neboli 

vyplňované, aby sa zachovala anonymita. Dotazník by sa zbieral vhadzovaním do urny, kvôli 

anonymite. Vzor dotazníku je na nasledovný:  

Tabuľka 27: Dotazník pre zamestnancov93 

Otázka 
1 – plne 

spokojný 

2 – skôr 

spokojný 

3 – skôr 

nespokojný 

4 - 

nespokojný 

Ste spokojný s finančným 

ohodnotením? 

    

Ste spokojný s ponúkanými 

bonusmi? 

    

Ste spokojný s pracovným 

prostredím? 

    

Ste spokojný s náplňou práce? 

    

Ste spokojný so šírkou Vašich 

kompetencií? 

    

Ste spokojný s informovanosť 

od spoločnosti? 

    

Ste spokojný s pracovnou 

dobou? 

    

Ste spokojný s komunikáciou 

zo strany spoločnosti? 

 

    

Ste spokojný s  poslaním 

a víziami organizácie? 

 

    

Priestor pre Vaše námety, 

pripomienky, názory (môžete 

využiť celú druhú stranu 

papiera): 

 

                                                 
93 Zdroj: Vlastné spracovanie. 
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4.3 Eshop 

Na trhu B2C nemá spoločnosť žiadne skúsenosti a doposiaľ nebol pre túto oblasť podnikania 

vypracovaný strategický plán. Bol definovaný cieľ – vytvoriť eshop s novými produktmi 

a rozšíriť tak ponuku pre nových zákazníkov, avšak nebola spracovaná cesta, ako tento cieľ 

splniť. 

 V rámci budovania identity značky sa kladú tri základné otázky a riešia tri základné 

aspekty: 

• positioning – čo budeme predávať; 

• personality – komu budeme predávať; 

• comminication – ako budeme predávať. 

Nový zákazníci nebudú iné spoločnosti, ale cieľoví zákazníci. Spoločnosť s týmto typom 

zákazníkov nemá skúsenosť. Na začiatok bude potrebné jasne zadefinovať komu chceme 

predávať. Dôležitým aspektom je rozdelenie týchto zákazníkov do cieľových skupín a na 

základe tejto kategorizácie utvoriť jednotlivé marketingové mixy. 

Predaj a tým pádom použitý nástroj, bude uskutočňovaný prostredníctvom eshopu. 

Mojim návrhom je orientácia a rozdelenie na tri skupiny – deti, študenti a dospelí. U detí sa 

ako kupujúci predpokladá rodič, takže cieľom bude nie len zaujať dieťa, ale najmä presvedčiť 

rodiča o kúpe.  

 Na úvodnej stránke eshopu by mohlo byť rozdelenie podľa spomenutých kategórií, 

kde by si zákazník vybral tú svoju. Podľa kategórie by sa zákazníkovi zobrazovali produkty, 

ktoré by spoločnosť chcela predávať. Aj dizajn stránky by mal byť prispôsobený – dospelého 

zaujme niečo iné, ako študenta strednej, alebo vysokej školy. Silnou stránkou spoločnosti je 

individualizovaná výroba, preto si myslím, že aj reklama a komunikačný kanál – eshop – by 

mal byť čo najviac individualizovaný. 

 Po rozkliknutí by pre deti boli k ponuke zošity s možnosťou vlastnej úpravy, 

pamätníčky, individualizované detské knihy. Pre študentov by sa jednalo opäť o dizajnové 

zošity, avšak s inými motívmi, návrhy stredoškolských ročeniek, tlač plagátov, kalendárov, 

zápisníkov s vlastným motívom, tlač diplomových prác. Posledná kategória dospelých by 

obsahovala naviac business výrobky – vizitky, brožúre, kalendáre, papierové propagačné 

predmety.  

 Po zhodnotení vonkajšieho prostredia podniku s dôrazom na konkurenciu si myslím, 

že práve rozmanitosť a kategorizácia eshopu, by boli vhodnou cestou. Prieskum som 
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uskutočnila pomocou analýzy konkurentov na internete. Po zadaní hesla „vlastný zošit“ a jeho 

rôznych variácií som ako konkurentov identifikovala tieto stránky: 

• https://www.fotolab.sk 

• https://www.happyfoto.sk/  

• https://www.faxcopy.sk  

• https://www.sevt.sk  

• https://www.jaspravim.sk  

Ani jedna z uvedených stránok neponúkala rovnakú skladbu produktov, ako navrhovaný 

eshop. Prvé dva zmienené sa dokonca na polygrafické výrobky orientujú len ako na 

doplnkovú službu. Prioritou sú pre nich tlač fotografií. Užívateľské prostredie nie je veľmi 

priateľské a nie je rozčlenené a individualizované pre jednotlivé typy zákazníkov. Posledný 

zmienený ponúka zošity ako handmade produkty, ktoré sú drahšie a nevhodné pre výrobu 

viacerých kusov.  

 Návrhom riešenia pre spoločnosť by bolo rozšírenie ponúkaných produktov na tie, 

ktoré som spomenula vyššie. Silnou stránkou spoločnosti je orientácia na zákazníka a najmä 

možnosť individualizovanej výroby.  

 Potrebné stroje a technológie má spoločnosť k dispozícii, čiže k výrobnému programu 

nemám žiaden komentár.  

 Spoločnosť by si najmä mala stanoviť časové ciele. Už vyše pol roka je jej vlastná 

stránka vo výstavbe, podobne je to s eshopom. V tomto prípade navrhujem stanoviť záväzný 

harmonogram, ktorý sa bude musieť dodržiavať všetkými stranami. Tento plán 

s harmonogramom musí byť priebežne kontrolovaný a vyhodnocovaný.  

4.4 Marketingové nástroje 

Najslabšou stránkou podniku je jednoznačne oblasť marketingu, najmä čo sa propagácie týka. 

V tejto časti návrhu sa zameriam najmä na marketingové nástroje, ktoré by mala spoločnosť 

pre svoju propagáciu využívať. 

Dôraz na slovenský výrobok 

 V prvom rade sa jedná o spoločnosť, ktorá má 350 ročnú tradíciu. Jej história je silne 

spätá s históriou slovenského národa. V posledných rokoch čoraz viacej zákazníkov 

uprednostňuje slovenské výrobky. Navrhujem, aby spoločnosť tieto fakty viacej prezentovala 

a zdôrazňovala. Slogan ako „slovenská výroba s tradíciou“ by mali byť súčasťou webovej 

https://www.fotolab.sk/
https://www.happyfoto.sk/
https://www.faxcopy.sk/
https://www.sevt.sk/
https://www.jaspravim.sk/
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stránky a propagačných predmetov. Zdôraznenie, že tu tlačil aj Ľudovít Štúr, alebo Hurban 

Hodža sa samo ponúka. 

Na návrhu eshopu, ktorý je v procese realizácie, je ako značka použitý názov 

Westprint. Od tejto myšlienky by som okamžite opustila, keďže je v rozpore s myšlienkou 

slovenskej kvality. Trendom sú domáce názvy, nie poangličťovanie. Príkladom môže byť 

Havlíkova přírodní apotéka. Ako názov pre eshop by som ponechala skratku Západotlač, 

ktorá je aj hypertextovým odkazom vo vyhľadávačoch.  

Komunikačné kanály 

Komunikačné kanály nemá spoločnosť vôbec zvládnuté. Problémom je webová stránka, ktorá 

je dlhodobo vo výstavbe. Toto by žiadalo okamžitú nápravu. Okrem toho by stránka mala 

obsahovať všetky dôležité informácie pre zákazníka, to sú: 

• informácie o spoločnosti, história 

• kontakt 

• ponuka výrobkov 

• referencie 

Stránka musí byť jednoduchá, prehľadná a hlavne optimalizovaná ako pre počítače, tak aj pre 

mobilné telefóny. Okrem toho navrhujem najať odborníka pre SEO optimalizáciu, keďže sa 

za pomoci vyhľadávača stránka zle hľadá a dokonca odkaz na ňu v google nefunguje – zlé 

nastavenie domovskej stránky. Vyvarovala by som sa polotovarom. Stránka by mala byť 

sprístupnená až po kompletnom vyhotovení.  

 Okrem eshopu a webovej stránky, ktoré budú pôsobiť oddelene, keďže stránka je 

venovaná primárne B2B a eshop B2C, navrhujem spoločnosti založenie účtov na sociálnych 

sieťach, pre podporu B2C. Minimom by mal byť Facebook.com a Instagram.com. Tieto dve 

platformy by slúžili na propagáciu eshopu a na komunikáciu so zákazníkmi. Tieto dve siete sú 

mimoriadne obľúbené a ponúkajú široké spektrum možností komunikácie so zákazníkom. 

Cielená reklama 

Týmto sa dostávam k využívaniu marketingových nástrojov z pohľadu cielenej reklamy. 

Spoločnosti navrhujem, aby nový eshop a nové produkty propagovala aktivitou na sociálnych 

sieťach. V minulosti sa spoločnostiam osvedčili najmä zdieľacie súťaže. Spoločnosti by som 

navrhla, aby po spustený eshopu odštartovala na novozaložených účtoch facebooku 

a instagramu zdielaciu súťaž. 
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 V prípade Facebooku by išlo o zdieľanie príspevku, kde by boli po dvoch týždňoch 

vylosovaní traja výhercovia, ktorí obdržia poukaz na tlač produktov zdarma. Poukaz môže 

byť obmedzený cenovo, alebo produktovo, napríklad tlač piatich zošitov s vlastným motívom.  

 Na instagrame by bol vhodný iný typ súťaže. Keďže sa jedná o sociálnu sieť zameranú 

na publikovanie fotografií, potencionálny zákazníci by zdieľali vlastné fotografie, ktoré by 

chceli na zošity použiť. Fotky označené stanoveným hashtagom by boli náhodne vybrané 

a výhra by bola podobná, ako u súťaže na Facebooku.   

 Zároveň by spoločnosť mohla zvážiť predaj cez zľavové portály, ktoré sa tešia veľkej 

obľube. Zaujímavou ponukou by mohli byť zľavnené balíčky produktov v limitovanej edícii. 

U tohto druhu reklamy si musí spoločnosť dávať veľký pozor na to, ako a kedy ju používa. 

Prílišné inzerovanie na zľavových portáloch vedie k podkopávaniu hodnoty značky a cielenie 

len na zákazníkov, ktorí sú takzvaní lovci zliav.  

 V poslednej dobe je zaujímavým reklamným ťahom kampaň jednej spoločnosti. Ide o 

predaj 25 fotiek, ktoré sú „zadarmo“ a cena je len poštovné. Pre zákazníka lákavá ponuka so 

značkou „zadarmo“, pretože vyššie poštovné už neregistruje. Spoločnosť by takto mohla 

ponúkať v prvých fázach predaja taktiež svoje produkty. Išlo by napríklad o kampaň 

„Vyskúšajte si vlastný zošit zadarmo!“, kde by bola uvedená cena za poštovné a balné, ktorá 

by však pokryla aj výrobok.  

 Dôležitá je komunikácia so zákazníkmi, preto by spoločnosť mala vyššie spomenuté 

nástroje používať postupne, cielene, nie naraz. 

 Ako som v analýze spomenula, spoločnosť sa snaží o patentovanie nového výrobku. 

Presnú špecifikáciu si spoločnosť neželá uviesť, keďže je udelenie patentu v procese. Dajme 

tomu, že pôjde o určitý druh knižky. V prípade tohto produktu je podľa môjho názoru vhodné, 

ponúknuť testovanie výrobku blogerom a instagramovým užívateľom s určitou základňou 

odoberateľov. Vďaka rôznemu typu blogov môže spoločnosť priamo cieliť na 

potencionálneho zákazníka. Výhodou tejto reklamy je, že väčšinou stojí iba cenu darovaného 

produktu.  
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ZÁVER  

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bolo na základe hodnotenia spoločnosti 

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o., pomocou metódy START PLUS navrhnúť riešenia 

pre skúmaný podnik.  

V teoretickej časti som pomocou literárnej rešerše popísala jednotlivé modely, vhodné 

pre analýzu. Model START PLUS bol vybraný kvôli tomu, že vychádza 

z najprepracovanejšieho modelu EFQM, avšak na rozdiel od tohto modelu je upravený tak, 

aby pomocou neho mohli byť analyzované aj menšie a začínajúce podniky.   

V analytickej časti som sa zamerala na aplikáciu modelu na spoločnosť 

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. Analýza spočíva v hodnotení dvoch častí, prvou 

z nich sú Predpoklady, ktoré kvalitatívne popisujú momentálny stav spoločnosti. Druhá časť, 

ktorá nesie názov Výsledky, analyzovala do akej miery spoločnosť plní svoje ciele 

v posledných troch rokoch. Na základe metodiky modelu START PLUS podnik získal 

celkovo  376 bodov, čo je pri prvom hodnotení veľmi dobrý výsledok. Na tento výsledok mal 

vplyv najmä fakt, že spoločnosť je dlhodobým hráčom na polygrafickom trhu a má jasne 

definované ciele, stratégiu, naplňovanie a kontrolu. 

Na základe najmä kvalitatívneho hodnotenia boli pre spoločnosť identifikované silné 

stránky a oblasti na zlepšenie. Na základe týchto údajov som sa v poslednej časti práce 

pokúsila o návrh riešení. Vychádzala som z oblastí pre zlepšenie. Z analýzy vyplynulo, že 

najväčší problém spoločnosti spočíva v marketingu a obmedzenosti trhu B2B. Z tohto dôvodu 

som navrhla zlepšenia, ktoré sa týkali ako momentálnej situácie podniku, tak aj vstupu na 

nový trh B2C, zavedenie nových výrobkov pre cieľových zákazníkov a efektívne využívanie 

marketingových nástrojov.  
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Príloha 1 – použité otázky modelu START PLUS 

Kritérium 1: Vedenie  

Číslo Otázka 

1.1 

Ako sa členovia vedenia podieľali na definovaní poslania organizácie, vízie, 

firemných hodnôt a zásad etiky podnikania? Ako členovia vedenia osobne 

zdieľajú víziu, hodnoty a zásady etiky podnikania zamestnancom a ďalším 

zainteresovaným stranám? 

1.2 

Akým spôsobom členovia vedenia svojim jednaním reprezentujú prijaté firemné 

hodnoty a etické zásady? Ako využívajú spätnú väzbu od zamestnancov 

k hodnoteniu svojich manažérskych schopností a spôsobov riadenia spoločnosti? 

1.3 

Akým spôsobom členovia vedenia rozvíjajú a zlepšujú systém riadenia 

organizácie a stanovujú krátkodobé i dlhodobé priority s ohľadom na hlavné 

zainteresované strany? 

1.4 

Ako členovia vedenia zaisťujú pravidelné vyhodnocovanie a zlepšovanie 

výkonnosti organizácie? Bol členmi vedenia definovaný vyvážený súbor 

výsledkov? 

1.5 
Akým spôsobom členovia vedenia podporujú zapojenie zainteresovaných strán 

do identifikácie potrebných zmien, trvalého zlepšovania a inovačných aktivít? 

1.6 
Ako zdieľajú členovia vedenia dôvody k zmene pracovníkom v organizácii a 

ďalším zainteresovaným stranám? 

1.7 

Ako členovia vedenia riadia zmeny a ako sa osobne angažujú v činnostiach 

zlepšovania? Akým spôsobom usilujú o cielené zlepšovanie procesov 

a uplatňujú pri ňom princípy projektového riadenia? 

1.8 

Akým spôsobom členovia vedenia osobne motivujú ostatných pracovníkov k 

účasti na rozvoji výkonnosti organizácie? Ako prejavujú vedúci pracovníci 

vhodné uznanie tímového úsilia a úsilia jednotlivcov? 

1.9 
Ako sa členovia vrcholového vedenia zapájajú do systematického rozvoja 

vzťahov a cielenej komunikácie s kľúčovými zákazníkmi? 

1.10 
Ako sa vedúci pracovníci osobne zapájajú do aktivít s ďalšími partnermi, napr. v 

rámci miestnej komunity, profesijných združení apod.? 

Kritérium 2: Stratégia  

Číslo Otázka 

2.1 
Ako definuje organizácia trhy a segmenty trhu, na ktorých pôsobí alebo plánuje 

pôsobiť? 

2.2 
Akým spôsobom sú zhromažďované aktuálne informácie o vývoji na 

relevantných trhoch, vrátanie aktivít konkurentov? 

2.3 
Akým spôsobom bola stanovená stratégia organizácie k naplneniu poslania a 

vízie? 

2.4 

Ako sú pri tvorbe stratégie využité informácie týkajúce sa očakávania 

zainteresovaných strán, vrátane zákazníkov, zamestnancov, vlastníkov, 

partnerov a spoločnosti? 

2.5 
Ako sú pri tvorbe stratégie využívané hodnoty a vývojové trendy interných 

ukazovateľov výkonnosti? 

2.6 
Ako sú pri tvorbe stratégie využité informácie o nových technológiách a 

podnikateľských modeloch? 

2.7 
Ako je zaistená systematickosť procesu tvorby stratégie organizácie? Ako sú 

identifikované „kritické faktory úspechu“, ako je hodnotený dosiahnutý pokrok v 



 

 

porovnaní s plánom a ako je prevádzaná prípadná aktualizácia stratégie? 

2.8 

Akým spôsobom sú identifikované potenciálne riziká, ktoré môžu ohroziť 

dosiahnutie stanovených cieľov a ako sa pre identifikované riziká pripravujú 

alternatívne scenáre alebo krízové plány? 

2.9 

Ako je v organizácii zaistené systematické zdieľanie stratégie všetkým 

zainteresovaným stranám a ako je v organizácii hodnotené povedomie o 

stratégii? 

2.10 

Akým spôsobom sa stratégia rozpracováva na nižšie úrovne organizácie až na 

úroveň individuálnych cieľov pre jednotlivé organizačné jednotky a 

pracovníkov? Ako sú vyhodnotené pokrok a dosiahnutie týchto cieľov? 

Kritérium 3: Pracovníci 

Číslo Otázka 

3.1 

Ako si organizácia stanovuje stratégiu a plány v oblasti riadenia ľudských 

zdrojov a ako tieto materiály aktualizuje v súlade s vývojom stratégie 

organizácie? 

3.2 

Akým spôsobom sa stanovujú požadované kompetencie, znalosti a schopnosti 

zamestnancov, aby boli v súlade so súčasnými a očakávanými potrebami 

organizácie a pokiaľ sú kompetencie dokumentované tak akým spôsobom? 

3.3 

Ako prebieha nábor zamestnancov a kariérny rozvoj, aby bol v súlade s 

požadovanými kompetenciami, znalosťami a schopnosťami, a akým spôsobom 

je zaistený súlad s princípom rovných príležitostí? 

3.4 

Akým spôsobom je plánované vzdelávanie a systematický rozvoj kompetencií 

pracovníkov, aby boli v súlade s celkovou firemnou stratégiou a cieľmi, a ako 

vzdelávanie a rozvoj prebieha? 

3.5 

Akým spôsobom organizácia definuje právomoci a zodpovednosti pracovníkov? 

Ako je zaistené, aby boli rozhodnutia robené na najnižšej možnej úrovni 

(delegácia právomocí)? 

3.6 
Ako sa vykonáva pravidelné hodnotenie pracovníkov (vrátane vedúcich 

pracovníkov), aby podporilo dosahovanie individuálnych a tímových cieľov? 

3.7 

Akým spôsobom a akými prostriedkami prebieha v rámci organizácie 

komunikácia, a to smerom dole, to je od vedenia k jednotlivým pracovníkom, 

tak aj zdola nahor? 

3.8 
Ako organizácia využíva výsledkov prieskumu spokojnosti pracovníkov pre 

zlepšovanie postupu v oblasti vedenia, riadenia a rozvoja pracovníkov? 

3.9 
Ako sú pracovníci povzbudzovaní a podporovaní, aby sa zapojili do procesu 

rozvoja organizácie a do trvalého zlepšovania? 

3.10 
Ako je zaistené, aby odmeňovanie a uznávanie pracovníkov podporovalo ich 

angažovanosť a motiváciu, a to v súlade so stratégiou organizácie? 

Kritérium 4: Partnerstvo a zdroje 

Číslo Otázka 

4.1 
Akým spôsobom organizácia identifikuje príležitosti pre vytváranie partnerstiev, 

ktoré sú v súlade s celkovou stratégiou? 

4.2 
Ako zdieľa organizácia znalosti a skúsenosti s vybranými obchodnými partnermi 

a ako s nimi spolupracuje napríklad pri vývoji nových výrobkov a služieb? 



 

 

4.3 
Ako sa zaisťuje, aby finančné zdroje organizácie boli využívané v súlade s 

celkovou stratégiou? Ako je plánovaná a hodnotená návratnosť investícií? 

4.4 Ako sú v organizácii riadené finančné riziká? 

4.5 

Ako je zaisťované, aby bol hmotný majetok organizácie (budovy, zariadenia a 

pod.) využívaný najlepším možným spôsobom a v súlade so stanovenou 

stratégiou a cieľmi? 

4.6 
Akým spôsobom sú identifikované prípadné negatívne dopady organizácie na 

životné prostredie? Existuje definovaný postup pre ich riešenie? 

4.7 

Akým spôsobom je zaisťované, aby organizácia hospodárila s využívanými 

zdrojmi efektívne (materiál, energie), minimalizovala ich spotrebu a objem 

vzniknutého odpadu a kde je to možné, aby robila recykláciu odpadu? 

4.8 
Akým spôsobom je riadený technologický rozvoj organizácie, aby bol v súlade 

so stanovenou stratégiou a cieľmi? 

4.9 
Ako je zaistený prístup interných a externých užívateľov k potrebným 

informáciám a dátam? Ako je zaistená relevantná ochrana dát a údajov? 

4.10 Ako je zaistený rozvoj a ochrana duševného vlastníctva organizácie? 

Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 

Číslo Otázka 

5.1 

Aký systém organizácia využíva k definovaniu a riadeniu procesov, napr. s 

využitím systémov akosti (napr. ISO) a ekologických a bezpečnostných 

štandardov? Majú všetky procesy stanovených vlastníkov? 

5.2 
Akým spôsobom boli pre jednotlivé kľúčové procesy stanovené ukazovatele 

výkonnosti a ich požadované cieľové hodnoty? 

5.3 

Akým spôsobom sú výsledky procesov pravidelne posudzované a ako sú 

následne navrhované a realizované opatrenia pre zlepšovanie výkonnosti 

procesov? Sú k hodnoteniu procesov využívané definované ukazovatele a 

meradlá? 

5.4 

Ako je zaistené systematické riadenie implementácie nového procesu alebo 

zmeny súčasného procesu? Ako sú zmeny komunikované všetkým dotknutým 

pracovníkom a externým subjektom a ako je zaistené odpovedajúce školenie, ak 

je potrebné? 

5.5 
Ako sú navrhované a vyvíjané nové výrobky a služby a ako je zaisťované, aby 

boli v súlade s potrebami a očakávaniami zákazníkov? 

5.6 
Ako je pri navrhovaní výrobkov a služieb využívaná kreativita vlastných 

pracovníkov i externých partnerov? 

5.7 
Ako organizácia využíva marketing a zdieľanie hodnotovej pozície súčasným a 

potenciálnym zákazníkom? 

5.8 
Ako je zaisťované, aby bola výroba a dodávanie výrobkov a vytváranie a 

dodávanie služieb v súlade s potrebami a očakávaním zákazníkov? 

5.9 
Akým spôsobom je zaisťovaný systematický rozvoj vzťahov s kľúčovými 

zákazníkmi? 

5.10  
Akým spôsobom organizácia zisťuje spokojnosť zákazníkov a ako výsledky 

hodnotenia spokojnosti využíva k svojmu zlepšovaniu? 

 

 


