
 OBCHODNÝ PERSONÁL (PREDAJNÝ PERSONÁL) 
 
 

1. Poslanie obchodného personálu 
2. Spôsoby organizovania obchodného personálu 
3. Manažment obchodného personálu  
4. Odmeňovanie obchodného personálu 
5. Motivácia, vzdelávanie, kariéra 
6. Budúcnosť obchodného personálu 

 
 
POSLANIE OBCHODNÉHO PERSONÁLU 
 
Obchodný personál zahrnuje veľký počet rôznych typov pracovno-funkčného 
zaradenia ľudí, ktorí sa zaoberajú nákupom a predajom v podniku. 
Hlavné role:  
1. ... je obchodným reprezentantom podniku... 
2. ... je hlavným prvkom komunikačného mixu.... (priamy marketing, i v rámci 
marketingu nákupu)  
3. ... nepodceňovať internú kooperáciu a komunikáciu v podniku - týka sa 
nákupu i predaja). 
 
  
Komunikácia 
 
Komunikácia – prostriedok výmeny informácii. Na jej základe vzniká vzťah 
s odberateľom – dodávateľom.  
Komunikácia má dvojaký charakter: inštitucionálny a interpersonálny v 
pozíciách nákupcu a predajcu sa prelínajú.  
Napriek rozvoju využitia IT a komunikačných technológií profiluje sa 
dôležitosť tzv. sociálnej komunikácie ... t. j. osobné rokovania.  
 
 
Nákup 
 
... k podstatným činnostiam nákupcu patria:   
Nákup v podniku, 2014, a to najmä tieto časti: 
 
→ Výber dodávateľov a posudzovanie ich výkonnosti 
→ Manažment kúpnych zmlúv a objednávok 
→ Nákupné rokovanie – spravidla technicko-obchodné rokovanie:  

1. Vhodné načasovanie obchodných rokovaní o nákupe 
2. Zhromažďovanie a analýza informácii o dodávateľov 

a. Analýza pozície a situácie dodávateľa (história obchodných 
vzťahov, doterajší objem predaja, pozícia v porovnaní 



s konkurenčnými dodávateľmi, problémové oblasti z minulosti 
a pod.) 

b. Analýza a diagnostika pozície kupujúceho 
3. Príprava na nákupné rokovanie (koordinácia postupu v rámci nášho 

tímu – prioritné otázky na rokovanie, aké druhy informácii máme 
záujem získať) 

a. Výber a vedenie rokovacieho tímu 
b. Formulácia cieľov a príprava stratégie nákupného rokovania 

4. Priebeh a vedenie nákupných rokovaní... 
a. Vytváranie vhodnej klímy na rokovanie 
b. Tvorba a osvojenie štýlu rokovania  
c. Dokumentácia rokovania 

 

→ Riadenie vzťahov s dodávateľmi (Supplier Relationship Management) 
 
... ako východiskovú, základnú definíciu manažmentu vzťahov s dodávateľmi 
na úrovni podniku môžeme uviesť ako: aktívnu tvorbu a udržiavanie 
prospešných vzťahov s dodávateľmi s cieľom podporiť naplnenie vlastných 
podnikateľských cieľov. 
 
Medzi hlavné činnosti zaraďujeme päť okruhov. Sú to tieto činnosti:  

1. segmentácia dodávateľov,  
2. typológia (želaná) dodávateľov,  
3. diagnostika súčasného stavu (definícia ideálneho dodávateľa) a 

rozvinutie súčasných vzťahov,  
4. postupnosť krokov procesu zavedenia SRM s konkrétnymi dodávateľmi 

.... t. j. individualizácia podľa jednotlivých dodávateľov 
5. zohľadnenie ďalších – špecificky firemných – aspektov ovplyvňujúcich 

tvorbu a trvanie vzťahov s dodávateľmi (...nákupná politika a firemná 
kultúra v tejto oblasti, predpokladané náklady partnerstiev, 
technologické aspekty – existujúce i prichádzajúce komplementárene 
technológie a pod.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predaj – predajný personál 
 

 

Hlavné okruhy činností a úlohy predajného personálu môžeme 
charakterizovať ako: 
 
  

 

 
 
 
– oznamuje ponuku výrobkov a služieb, informuje o podniku, poskytuje 
informácie o jeho finančných ukazovateľoch, investíciách, zámeroch a pod.  
 
Konkrétnym výsledkom činnosti predávajúceho sú objednávky a v konečnom 
dôsledku objem realizovaných tržieb = musí dosahovať kvantifikovateľné 
výsledky. 
Úroveň – výška – predajných cien má zásadný dosah na ziskovosť podniku.  
 
Predaj – proces s nasledujúcimi fázami (len schematicky):  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Predávajúci je hovorcom podniku 

Prieskum trhu – 
identifikácia 
a prieskum 
odberateľov.... 

Obchodné rokovanie 
– prezentácia 
a predvedenie, 
rokovanie, 
argumenty, 
reagovanie na 
námietky, 
uzatvorenie KZ... 

Fáza po predaji – 
udržiavanie 
vzťahov.... 

Identifikovať 
príležitosti

• vyhľadávať 
nových 

potenciálnych 
zákazníkov

Rozhodovať 
ako rozdeliť 
čas medzi 

aktuálnych a 
nových 

zákazníkov

Predávať

Obsluhovať

• poskytovať 
rôzne služby

Zhromažďovať 
informácie 

• výskum trhu

• marketingové 
spravodajstvo

• interpretácia a 
hodnotenie 
informácii

Alokovať

• rozhodovať o 
tom, ktorí 
zákazníci 
dostanú 

prednostne 
produkty v 
čase ich 

dočasného 
nedostatku



A/ Nástroje a metódy prípravnej fázy (prieskum trhu, segmentácia, 
marketingové spravodajstvo ...................) 
 
B/ Obchodná návšteva a obchodné rokovanie 

- technická argumentácia 
- finančná argumentácia 
- spresnenie ponuky 
- odoslanie ponukových listov – návrhov kontraktov 
- príjem objednávok, finalizácia zmlúv 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Firemné prezentácie (nástroje priameho marketingu/priameho predaja) 
   
1. „Všeobecné“ podnikové prezentácie – veľtrhy, výstavy 
 
2. Individuálne prezentácie 

- zákaznícke skupiny – odborná technická oblasť, všeobecná komerčná 
oblasť resp. cielené obchodné podmienky pre príslušnú zákaznícku 
skupinu 

- individuálny zákazníci – zameraná podľa miesta konania:  
▪ u dodávateľa – technická, technologická stránka, kvalita, 

certifikácia, audit 
▪ u odberateľa – komerčné otázky, zákaznícky servis, logistika 
▪ „neutrálne miesto“ – komerčné otázky.  

 
Neexistuje niečo ako „štandardná prezentácia ponuky“ – 
individuálne/individualizované ponuky ako výstup profesionálnej prípravy 
predajcu. 
 
Koncipovanie prezentácie/predstavenia ponuky – základné/odporúčané 
zásady:  
a) prehľadnosť – zrozumiteľnosť a logika členenia (napr. stručný obsah) 
b) zrozumiteľnosť (aj relatívna jednoduchosť) formulácií – napr. krátke vety, 
odborné termíny treba i vysvetliť ..... 

Príprava predajcu na technicko-obchodné rokovanie:  
 

1. Poznatky, informácie o spoločnosti  
2. Znalosti o produktoch – produktový rad, technologické zmeny, 

aplikácie 
3. Poznatky o trendoch vývoja trhu v príslušnom odvetví, 

priemysle 
4. Situácia konkurencie – možnosť vyzdvihnúť naše prednosti  
5. Znalosti o budovaní a udržiavaní medziľudských vzťahov 
6. Znalosti o vyjednávaní, obchodno-technické znalosti tvorby 

ponuky a podmienok kúpnej zmluvy 



c) dynamická forma prezentácie – forma, rozsah i tempo .... 
d) stimulačné podnety, nástroje – príklady aplikácii, referencie, porovnávania, 
úspešné príbehy, aktivizácia partnera napr. formou otázok a pod.  
 
MVP – tzv. metóda vlastností produktu – predstavte, resp. transformujte 
vlastnosti produktu (teda jadra ponuky) ako individualizovaný prínos pre 
zákazníka.  
  
 
C/ Po predaji: udržiavanie vzťahov 
 
Pokračuje udržiavaním vzťahu, ktorý umožňuje vytvoriť pravidelný vzťah 
s podnikom odberateľa a tým sťažuje možnosť vstupu nového dodávateľa.  
 
Význam tejto fázy rastie podľa: 

- technologickej náročnosti výrobku 
- celkovej výšky transakcie 

 
 
SPÔSOBY ORGANIZÁCIE OBCHODNÉHO PERSONÁLU 
 
Rozhodujúcim kritériom je maximalizácia výhod jednotlivých typov/možností 
organizácie:  
 
1. Geografická štruktúra...výhoda - jednoduchosť 
 
 

    Riaditeľ predaja     

          

          

 Regionálny 
manažér predaja 

 Regionálny manažér 
predaja 

 Regionálny 
manažér predaja 

 

          

          

 Teritoriálny 
manažér predaja 

 Teritoriálny manažér 
predaja 

 Teritoriálny 
manažér predaja 

 

          

            

    Predajca     Predajca     

 
 
 
 
 
 
 



2. Produktová špecializácia....technicky zložitejšie produkty....zameranie na 
aplikačnú oblasť 
- špecializácia podľa produktových radov 
- špecializácia podľa delenia na nové produkty a existujúce produkty 
 
 

    Riaditeľ predaja     

          

          

 Produktový 
manažér predaja 
1 

 Produktový manažér 
predaja 2 

 Produktový 
manažér predaja 3 

 

          

          

 Energetika  Stavebníctvo  Strojárstvo  

          

            

    Predajca     Predajca      

           Predajca  Predajca  

 
3. Sektorová špecializácia, resp. podľa zoskupení odvetví....“komodity“, 

štandardizované produkty 
 
 

    Riaditeľ predaja     

          

          

 Manažér predaja  - 
maloobchod  

 Manažér predaja - 
výrobné odvetvia 

 Regionálny 
manažér predaja - 
služby  

 

          

          

 Teritoriálny 
manažér predaja 

 Teritoriálny manažér 
predaja 

 Teritoriálny 
manažér predaja 

 

          

            

    Predajca     Predajca     

 
 
4. Zákaznícky orientovaná štruktúra (customer accounts)  
- špecifickí zákazníci podľa odvetví 
- zákazníci podľa veľkosti   
   - veľkí zákazníci - key accounts 
   - stredne veľký zákazníci, distribútori 
   - malí zákazníci 
 
5. Noví zákazníci 
 



Kniha:   

+ Divízna štruktúra (podľa organizačnej štruktúry podniku)...neberie do úvahy 
vývoj na trhu (?) + aplikácia napr. pre produkty typu komodity alebo 
kvázikomodity.  
  
Určovanie potrieb obchodného personálu 
 
Metódy určovania potrieb obchodného personálu vychádzajú z prispôsobenia 
existujúceho stavu novému distribučnému kanálu alebo geografickej oblasti 
 
1. Finančný prístup – náklady vo vzťahu k objemu tržieb (objem obchodnej 

marže) 
2. Nákladový prístup – viazanosť na rozpočet 
3. Metóda založená na pracovnom zaťažení predajcu  
 
Počet predajcov:  
 
 
= 
 
 
....alternatívny postup: 
 

PRACOVNÉ ZDROJE ODDELENIA PREDAJA – ZÁKAZNÍK Č. 1 

Spracovanie objednávok – 45 objednávok x 1 hodina  45 hod./rok 

60 % objednávok vyžaduje 0,5 hodiny kontakty s inými 
oddeleniami 

14 hod./rok 

20 telefonátov za týždeň, v podniku i mimo podnik, 0,25 
hod./telefonát 

250 hod./rok 

20 personalizovaných ponúk za rok, 4 hod./ponuka 80 hod./rok 

50 položiek korešpondencie za rok, 1 hod./položka 50 hod./rok 

Získavanie špecializovaných informácií a ich spracovanie 50 hod./rok 

Návštevy – rokovania obchodné, technické - 30 á 3 hod.  90 hod./rok 

Celkové interné zdroje potrebné pre zákazníka č. 1 579 hod./rok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

počet zákazníkov v skupinách x frekvencia kontaktov 

priemerný počet kontaktov v týždni x počet pracovných týždňov 



 
PRACOVNÉ ZDROJE ODDELENIA PREDAJA 

Pracovné zdroje pre kategóriu kľúčových zákazníkov .... hod./rok 

Pracovné zdroje pre kategóriu rozvojových zákazníkov .... hod./rok 

Pracovné zdroje pre kategóriu ostatných zákazníkov .... hod./rok 

Celkové pracovné zdroje oddelenia predaja .... hod./rok 

+  

Telefonický predaj, nové kontakty – 20 kontaktovaných za 
týždeň, dĺžka telefonického rozhovoru 0,5 hod.  

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

Kontakty s obchodnými zástupcami alebo v ich mene – 5 
obchodných zástupcov – 1 hod. denne na obchodného 
zástupcu 

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

Príprava informačných materiálov – 50 prezentácii za rok, 
4hod. príprava na akciu 

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

Výstavy a veľtrhy – 3 výstavy za rok – cestovanie 
a príprava stánku, pobyt na stánku 

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

Správy, výkazy, interná administratíva – 3 výkazy za 
oddelenie týždenne á 2 hod., 25 ostatné správy 
a informácie á 0,5 hod.    

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

Návštevy, rokovania, prezentácie – 150 návštev, rokovaní, 
prezentácii ročne, 3 hod./akcia 

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

Celkové pracovné zdroje potrebné na oddelení predaja .... hod./rok 

 
 
4. Geografický prístup: 
 
Pracovná zaťaženosť =      niti + ntk  
(pre predajné teritórium) 
ni – suma kontaktov so zákazníkmi v príslušnej kategórii – i  
ti – priemerný čas kontaktu 
n – suma obchodných návštev 
tk – priemerný čas obchodnej návštevy 
 
 
5. Predajný potenciál ... nevyhnutné predajné aktivity....“presun“ schopných 

predajcov.... definované cieľové skupiny zákazníkov alebo priamo 

konkrétni zákazníci → voľba vhodnej metódy merania/identifikácie 
predajného potenciálu 
 

6. Revízia teritória.... 
 
 
 
 
 
 



MANAŽMENT OBCHODNÉHO PERSONÁLU (→ manažment obchodnej 
firmy) 
 
Výber obchodného personálu 
 
Možné kritéria výberu obchodného personálu:  
 

1. Nevyhnutné/vhodné osobné vlastnosti 
 
Iniciatíva – sa prejavuje v troch základných formách:  

❑ v aktívnom prístupe, 
❑ vo vlastných nápadoch, 
❑ v samostatnom jednaní. 

 
Sebavedomie, pramení v:  

❑ znalosti seba samého,  
❑ znalosti hraníc svojich možností, 
❑ znalosti vlastnej odolnosti.  

 
Cit pre obchod – prejav „citlivosti na okolie“ (mobilizácia ostražitosti 
a pohotovosti v obchodnom rokovaní) a rozlišovacích schopnosti a 
schopností: 

❑ vcítiť sa do pozície zákazníka, 
❑ vycítiť obchodnú príležitosť. 

 
Priamočiarosť a úprimnosť: 

❑ podvedome sa stotožňovať so záujmami svojej firmy, 
❑ byť ústretový voči záujmom zákazníka. 

 
Sebakritickosť – neschopnosť vyrovnať sa s vlastnou chybou vedie 
k pudovým sebaobranným nič neriešiacim reakciám, zatiaľ čo jej objektívne 
priznanie vedie k rýchlej identifikácii príčiny.  
 
Radosť z uzatvoreného obchodu – mobilizácia síl k ďalšej práci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Rozvinuteľné predajné schopnosti 
 
Vyjadrovacia schopnosť sa prejavuje: 

❑ v obsahom formulovaní,,, 
❑ v jazykovej obratnosti, 
❑ v slovnej zásobe, 
❑ v zrozumiteľnosti. 

 
Vystupovanie - konkrétne rozumieme:  

❑ spôsob nadväzovania kontaktov, 
❑ prispôsobivosť, 
❑ gestikulácia, 
❑ osobný imidž. 

 
Takt – v obchodnom rokovaní takt znamená doslova taktiku, čiže výber 
a použitie taktických prvkov ako napríklad:  

❑ nepresadzovanie sa za každú cenu, 
❑ umenie počúvať, 
❑ sebaovládanie, 
❑ zahranie očakávanej úlohy. 

 
Presvedčivosť. Zákazníka presvedčíme:  

❑ znalosťou produktu, znalosťami o použitých technológiách pri výrobe, 
❑ znalosťami o trhu, poznaním a sledovaním trendov na trhu, 
❑ znalosťami o aplikáciách produktu, 
❑ vecnou argumentáciou. 

 
 
Predajca – základné kompetencie (tzv. hardselling prístup):  
 
1. Odborné kompetencie – produkty + služby, aplikácie, znalosti o trhu, 
ekonomické a politické podmienky podnikania a pod.  
2. Teoretická príprava – predajné techniky, ale i obchodno-právne aspekty 
obchodných vzťahov..... 
3. Sociálne a emociálne kompetencie  
4. Podnikateľské schopnosti – zodpovednosť a motivácia 
 
 
Pre porovnanie a doplnenie: pozri učebnica Nákup a predaj, 2017 str. 66.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Manažment predajcov – úlohy manažéra predaja 
 

→ určovanie cieľov → riadenie a → kontrola 
 
Ciele určené plánom obchodných činností 

- plán obchodných činností zodpovedá rozdeleniu marketingového 
plánu/plánu predaja do krátkych období a jeho vyjadreniu 
v operatívnych termínoch. 

 

A/ Ciele plánu obchodnej činnosti → stanovenie priorít pri predaji produktov 
podniku. 

B/ Odovzdávanie základných informácii obchodnému personálu – nové 
výrobky, aktuálne ceny, rabaty, aktivity v oblasti reklamy... a pod. 

C/ Harmonizácia metód predávajúcich – vytváranie spoločného komerčného 
základu – konzistentná predajná politika. 

D/ Priebeh plánu obchodných činností – predvídanie predaja, štvrťročné 
plány predaja, sledovanie plnenia plánu predaja 

 
Profil zákazníka a rozvojový plán obchodu pre každého kľúčového 
zákazníka môže obsahovať tieto časti:  

a) profil zákazníka, 
b) trendy nákupov zákazníka, 
c) hlavné podnikateľské ciele zákazníka, 
d) stratégia predaja voči zákazníkovi (zákaznícka stratégia), 
e) podnikové hlavné obchodné ciele, 
f) iniciatívy rozvoja obchodu, 
g) iniciatívy na posilnenie vzťahov, 
h) zákaznícky tím, 
i) kontrola výsledkov, 
j) akčný plán konkurentov, 
k) plán získania obchodných odporúčaní – referencií. 

 
 
... podrobnejšie v prednáške – Plán predaja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODMEŇOVANIE OBCHODNÉHO PERSONÁLU 
 

a) systém fixného odmeňovania 
b) systém variabilného odmeňovania – provízie  
c) kombinácia – pevná odmena + provízie 
d) hmotné výhody?  Benefity; 

 
 
MOTIVAČNÉ AKTIVITY, VZDELÁVANIE, RIADENIE KARIÉRY 
 

- Vzdelávanie – nie základy....zameranie na technické, technologické 
poznatky....nové postupy, techniky v obchodovaní... 

 
 
 
BUDÚCNOSŤ OBCHODNÉHO PERSONÁLU (PREDAJ) 
 
▪ Prispôsobovanie sa potrebám zákazníka.  
▪ Rastúci nátlak, sofistikované metódy vplyvu na zákazníkov – proaktívny 

– prístup i naopak, byť pripravený na rastúci „tlak zákazníkov“. 
▪ Nové technické prostriedky činnosti predávajúceho – práca 

s informačnými systémami v rámci firmy i pri komunikácii 
a spracovávaní obchodnej agendy zákazníkov 

▪ E-commerce, adaptácia na nové komunikačné, marketingové kanály – 
prijatie a zvládnutie nových postupov, zmeny v postupoch a technikách 
obchodovania (e-nákup). 

▪ Nový prístup – hardselling. Predaj nie je poradenstvo, predaj je predaj.     
 
 
 


