
PRIEMYSELNÝ MARKETING 
 

Základné charakteristiky priemyselnej výroby 
 
Priemyselná výroba je časť materiálnej výroby, ktorá zahŕňa 

ťažbu nerastných surovín, spracovanie polotovarov  z ťažby 
a poľnohospodárstva spravidla na nové produkty,  ďalej priemysel 
zahrnuje i výrobu a rozvod energie, dodávky a čistenie vody i 
spracovanie odpadov. 

¡ Je to hlavné odvetvie svetového hospodárstva. 
¡ Zamestnáva viac ako 20 % obyvateľov v takmer celosvetovom 

meradle. 
¡ Úroveň rozvoja a objemu priemyselnej výroby v príslušnej 

krajine tvorí základný rozdiel medzi rozvinutými štátmi (vyšší 
podiel zamestnanosti v priemysle, ale i stagnácia a pokles) 
a rozvojovými krajinami (menší podiel zamestnanosti 
v priemysle, pomalší rast životnej úrovne). 

¡ Priemyselná výroba prináša krajinám, ich obyvateľstvu 
pozitíva i negatíva spojené jednak s ekonomickými prejavmi, 
ako sú nielen cykly rozvoja, ale i poklesu a stagnácie 
ekonomiky, jednak sú to ďalšie dosahy v oblasti životného 
prostredia, urbanizácie, vzdelania, sociálnych vzťahov a pod.  

 
Etapy priemyselnej revolúcie 
1. Prvá priemyselná revolúcia sa začala v 18. storočí, keď sa začala 

využívať energia pary a výroba sa zmechanizovala. 
2. Druhá revolúcia prišla s nasadením technológií masovej výroby 

na začiatku 20. storočia. 
3. Tretia priemyselná revolúcia sa začala pred niekoľkými 

desaťročiami a trvá dodnes. Vyznačuje sa automatizovanými 
výrobnými linkami, ktoré prišli s elektronickými systémami a 
počítačovými technológiami. 

4. Štvrtá priemyselná revolúcia: inteligentná továreň? 
 

 
 
 



Vízia Priemysel 4.0 
 

n Základom „výrobnej inteligencie“ bude nová generácia 
automatizovaných riadiacich systémov. Tieto systémy s 
pomocou nových procesorov, softvérov a senzorov budú 
schopné vzájomne komunikovať, vymieňať si dáta a inštrukcie 
a samostatne riadiť všetky časti výrobného procesu. Výroba sa 
zaobíde bez centrálneho riadenia, bude sa riadiť sama a sama 
dokáže nájsť optimálne postupy plnenia výrobných úloh.  

n Základ inteligentnej továrne. Polotovary a stroje v nej budú 
vzájomne komunikovať a spoločne hľadať najefektívnejší 
výrobný proces.  

n Rad inteligentných prvkov, ktoré môžu tvoriť základ Priemyslu 
4.0, už existuje, objavili sa v posledných desiatich rokoch. 
Teraz sa hľadá spôsob, ako jednotlivé systémy (napríklad 
výrobné linky) funkčne prepojiť v celom reťazci. .....RFID.  

n Kľúčom k inteligentnej fabrike je softvér (?).  
n V priemyselnej praxi sa napĺňanie vízie prejavuje intenzívnym 

budovaním robotických pracovísk. Tri štvrtiny svetového trhu s 
robotmi pokrýva päť výrobcov – firmy Hyundai, ABB, Kuka, 
Yaskawa a Fanuc.  

n Medzinárodná federácia robotiky – International Federation of 
Robotics (IFR) – uvádza, že v roku 2018 sa vo svete predalo 
420 000 priemyselných robotov, ktoré smerovali do 
automobilového priemyslu, elektrotechniky a strojárstva.  

n Kľúčovým trhom robotiky ostala Čína, ktorá pohltila tretinu z 
celkového objemu novoinštalovaných robotov. Nasledujú 
Japonsko, USA, Južná Kórea a Nemecko, kde skončila druhá 
tretina objemu. 

n Celkový počet robotov, ktoré na Slovensku fungujú stúpol 
takmer na 8 000 robotov, čo nás radí na popredné miesto vo 
svete vo svete. Hoci s gigantmi robotiky ako Nemecko, Čína, 
Japonsko, USA či Južná Kórea sa nemôžeme ani trochu 
porovnávať, na krajinu s piatimi miliónmi obyvateľov je to 
ohromujúce číslo. Zastúpenie robotov v ekonomike sa meria 
množstvom robotov na desaťtisíc zamestnancov. 

 
 



 
 
 
 



 
 
 

 
 

 



n Významne sa mení ekonomika robotizácie výroby. V 
súčasnosti sa ceny robotov pohybujú na úrovni 20 – 35 tisíc 
eur a asi 10 tisíc eur predstavujú náklady na zostavenie 
robotického pracoviska. Pri trojzmennej prevádzke nahradí päť 
robotov 15 i viac pracovníkov a pri súčasnej cene je 
návratnosť investície jeden a pol až dva roky.  

n Polarizácia kvalifikovanej pracovnej sily. 
n Nástup AI – artificial inteligence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Definícia priemyselnej výroby 
 

n Súčasnú štatistickú metodiku označujeme ako NACE rev. 2  
n Priemyselná výroba zahŕňa fyzikálnu alebo chemickú 

transformáciu materiálov, látok alebo komponentov na nové 
produkty, aj keď táto definícia nemusí byť jediné univerzálne 
kritérium na definovanie priemyselnej výroby (napr. na 
spracovanie odpadu). Transformované materiály, látky alebo 
komponenty predstavujú surové materiály, ktoré môžu byť 
produktom poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu, ťažby 
alebo dobývania, ako aj produktom ostatných priemyselných 
činností.  

n Podstatná úprava, oprava alebo rekonštrukcia tovaru je 
všeobecne považovaná za priemyselnú výrobu.  

n Produkcia priemyselnej výroby môže byť v istom zmysle 
ukončená, ak sú výrobky pripravené na použitie, alebo 
spotrebu alebo môže byť nedokončená v zmysle vstupu na 
následné spracovanie.  

n Recyklácia odpadu...... 
n Presné vymedzenie priemyselnej výroby a ostatných sektorov 

systému klasifikácie môže byť nejednoznačné. Platí všeobecné 
pravidlo, že činnosti priemyselnej výroby zahŕňajú 
transformáciu materiálu na nové produkty. Ich výstupom je 
nový produkt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priemyselná výroba v SR 
 

n Vývoj priemyslu je pozitívny, jeho vplyv v slovenskej 
ekonomike rastie.  

n Priemysel vytvára v ostatných rokoch vyše 26 percent 
hrubého domáceho produktu Slovenska (v rámci celej EU 
je tento ukazovateľ na úrovni asi 15 %). Podiel čisto 
priemyselnej výroby na výkone ekonomiky dosahuje 20 
percent.  

 

Ukazovateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Priemerný počet 
zamestnaných osôb (fyz. 
osoby)  477 963 495 583 490 414 486 037 496 074 505 688 524 858 546 544 
Tržby za vlastné výkony a 
tovar (tis. Eur, bežné ceny)  67 496 738 76 950 895 82 517 145 82 558 872 82 153 382 87 320 734 88 388 161 94 409 029 
Produktivita práce z tržieb za 
vlastné výkony a tovar (Eur)  141 218 155 273 168 260 169 861 165 607 172 677 168 404 172 738 
Priemerná nominálna 
mesačná mzda zamestnanej 
osoby (Eur) 789 822 859 889 932,9 957,56 992,13 1042,15 

 

 
n Uvedené údaje však nereprezentujú atraktívnosť 

podnikania v priemyselnej výrobe na Slovensku .... 
Hlavná úloha domáceho priemyslu je kvalitne a 
efektívne vyrábať. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tržby priemyslu podľa odvetví (v tis. EUR) 
 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

                        

B,C,D,E Priemysel spolu 
tis. EUR 
b.c. 72 820 586,80 57 446 956,60 67 484 076,90 77 052 472,20 82 250 954,50 82 247 465,30 82 236 224,40 87 090 666,00 88 329 945,80 93 036 432,90 

B Ťažba a dobývanie 
tis. EUR 
b.c. 580 548,80 524 638,10 507 083,80 545 186,90 515 784,60 498 632,30 552 178,70 544 264,90 507 103,80 516 381,70 

C Priemyselná výroba 
tis. EUR 
b.c. 60 059 089,70 45 307 542,30 54 716 392,60 62 577 844,40 66 942 555,10 68 158 285,30 69 789 918,20 74 267 257,10 75 433 812,00 79 045 078,60 

CA Výroba potravín, nápojov a tabakových 
výrobkov 

tis. EUR 
b.c. 4 464 052,80 3 676 812,60 3 757 702,80 4 276 256,30 4 597 757,10 4 533 443,40 4 278 269,70 4 213 503,70 4 225 354,30 4 401 331,70 

CB Výroba textilu, odevov, kože a kožených 
výrobkov 

tis. EUR 
b.c. 1 591 271,50 1 185 841,50 1 303 950,30 1 501 565,30 1 537 769,60 1 537 865,90 1 640 947,60 1 696 776,50 1 673 673,20 1 825 293,90 

CC Výroba drevených a papierových výrobkov, 
tlač 

tis. EUR 
b.c. 3 871 999,50 2 788 285,50 3 099 110,00 3 283 570,20 3 327 309,40 3 335 466,10 3 515 825,10 3 677 410,60 3 581 023,10 3 796 595,80 

CD Výroba koksu a rafinovaných ropných 
produktov 

tis. EUR 
b.c. 3 679 025,60 2 538 884,50 3 194 025,90 4 368 757,70 4 316 668,30 4 286 288,80 3 593 069,80 3 377 896,30 2 557 761,60 2 928 660,60 

CE Výroba chemikálií a chemických produktov 
tis. EUR 
b.c. 2 068 372,40 1 600 293,60 2 026 110,10 2 536 610,60 2 394 192,60 1 861 006,20 1 757 665,10 1 798 169,80 1 623 228,00 1 757 434,20 

CF Výroba základných farmaceutických 
výrobkov a farmaceutických prípravkov 

tis. EUR 
b.c. 281 294,60 268 386,30 320 002,50 325 172,70 326 796,80 231 689,80 193 187,90 201 351,20 176 049,10 176 186,00 

CG Výroba výrobkov z gumy a plastu a 
ostatných nekovových minerálnych výrobkov 

tis. EUR 
b.c. 5 074 530,00 3 817 426,30 4 443 037,90 5 267 293,90 5 401 575,60 5 489 168,40 5 770 315,50 6 095 612,20 6 468 437,30 6 730 237,70 

CH Výroba kovov a kovových konštrukcií 
okrem strojov a zariadení 

tis. EUR 
b.c. 10 173 863,00 6 643 822,70 8 409 197,30 9 407 646,10 9 658 387,40 9 604 445,30 10 715 737,50 11 088 268,20 11 074 552,50 12 652 207,60 

CI Výroba počítačových, elektronických a 
optických výrobkov 

tis. EUR 
b.c. 6 044 779,20 6 160 382,30 6 816 063,10 6 064 126,20 6 312 482,30 5 916 765,80 6 059 654,40 5 935 173,30 5 948 448,30 5 517 997,40 

CJ Výroba elektrických zariadení 
tis. EUR 
b.c. 2 529 766,50 2 095 397,50 2 363 998,30 2 638 594,80 2 681 216,50 3 114 188,80 3 364 596,60 3 619 758,50 3 780 501,80 3 932 994,00 

CK Výroba strojov a zariadení inde 
nezaradených 

tis. EUR 
b.c. 3 051 848,30 1 998 364,70 2 630 631,60 3 129 203,30 3 294 260,20 3 870 611,50 4 074 169,30 4 428 832,20 4 666 494,50 5 209 918,10 

CL Výroba dopravných prostriedkov 
tis. EUR 
b.c. 13 964 866,60 10 248 021,30 13 902 892,80 16 984 948,60 20 367 110,00 21 626 245,50 21 778 358,30 24 865 948,90 26 482 199,60 26 690 713,50 

CM Ostatná výroba, oprava a inštalácia 
strojov a zariadení 

tis. EUR 
b.c. 3 263 420,10 2 285 623,30 2 449 670,10 2 794 098,30 2 727 028,90 2 751 100,00 3 048 121,70 3 268 555,70 3 176 088,90 3 425 508,00 

D Dodávka elektriny, plynu, pary a 
studeného vzduchu 

tis. EUR 
b.c. 11 252 786,80 10 722 442,10 11 264 333,30 12 959 321,10 13 830 248,90 12 555 053,70 10 894 446,20 11 200 174,20 11 249 448,90 12 296 837,90 

E Dodávka vody, čistenie a odvod 
odpadových vôd, odpady a služby 
odstraňovania odpadov 

tis. EUR 
b.c. 928 161,30 892 333,80 996 267,10 970 119,70 962 366,00 1 035 494,10 999 681,30 1 078 970,00 1 139 581,20 1 178 134,60 



TOP 22 – nefinančných spoločností v SR 
 

Spoločnosť Tržby 
2018 

(tis. eur) 

Tržby 
2017 

(tis. eur) 

Zmena 
2018 / 
2017 
(%) 

Zisk po 
zdanení 

2018 
(tis. eur) 

Zisk po 
zdanení 

2017 
(tis. eur) 

Zmena 
2018 / 
2017 
(%) 

1. Volkswagen Slovakia, 
a.s., Bratislava 

10 380 075 7 549 066 37,5 191 902 173 299 10,7 

2. Kia Motors Slovakia, 
s.r.o., Teplička nad 
Váhom 

5 185 633 5 184 666 0,0 240 681 209 871 14,7 

3. Slovnaft, a.s., Bratislava 3 798 067 3 418 786 11,1 106 218 146 724 -27,6 

4. PCA Slovakia, s.r.o., 
Trnava 

2 803 784 2 702 639 3,7 37 263 46 378 -19,7 

5. U.S. Steel Košice, s.r.o., 
Košice 

2 712 068 2 612 248 3,8 126 831 449 921 -71,8 

6. Slovenské elektrárne, a.s., 
Bratislava 

2 425 552 2 183 236 11,1 24 353 66 133 -63,2 

7. Samsung Electronics 
Slovakia, s.r.o., Galanta 

1 856 861 2 536 308 -26,8 62 485 79 512 -21,4 

8. Slovenský plynárenský 
priemysel, a.s., Bratislava 

1 539 737 1 509 367 2,0 288 753 318 462 -9,3 

9. Mobis Slovakia, s.r.o., 
Gbeľany 

1 473 631 1 421 934 3,6 45 366 42 974 5,6 

10. OKTE, a.s., Bratislava 1 386 652 1 273 746 8,9 758 567 33,7 

11. Tesco Stores SR, a.s., 
Bratislava 

1 375 000 1 451 031 -5,2 n 93 901 -100,0 

12. Lidl Slovenská republika, 
v.o.s., Bratislava 

1 230 000 1 149 997 7,0 n 110 459 -100,0 

13. Foxconn Slovakia, s.r.o., 
Nitra 

1 199 463 1 169 773 2,5 8 656 9 598 -9,8 

14. Schaeffler Slovensko, 
s.r.o., Kysucké Nové 
Mesto 

1 131 219 1 079 666 4,8 19 892 14 008 42,0 

15. Kaufland Slovenská 
republika, v.o.s., 
Bratislava 

1 109 584 1 070 215 3,7 48 684 49 533 -1,7 

16. Continental Matador 
Rubber, s.r.o., Púchov 

1 089 290 1 007 797 8,1 156 829 175 297 -10,5 

17. SAS Automotive, s.r.o., 
Bratislava 

909 870 644 122 41,3 9 601 4 397 118,4 



18. Faurecia Automotive 
Slovakia, s.r.o., Bratislava 

863 542 577 283 49,6 -18 785 -6 902 n 

19. ZSE Energia, a.s., 
Bratislava 

838 609 780 607 7,4 14 797 9 763 51,6 

20. Stredoslovenská 
energetika Holding, a.s., 
Žilina 

729 431 611 623 19,3 8 993 6 411 40,3 

21. Slovak Telekom, a.s., 
Bratislava 

695 579 684 036 1,7 106 302 66 637 59,5 

22. Billa, s.r.o., Bratislava 607 297 548 280 10,8 6 211 6 675 -7,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priemysel v Európskej únii 
 

Priemyselná politika EÚ je konkrétne zameraná na:  
1. urýchlenie adaptácie priemyslu na štrukturálne zmeny,  
2. podporu prostredia, ktoré je priaznivé na vytváranie a rozvoj 

podnikov v celej Únii, najmä malých a stredných podnikov,  
3. podporu prostredia priaznivého na spoluprácu medzi podnikmi,  
4. pomoc pri lepšom využívaní priemyselného potenciálu, 

inovačného, výskumného a technického rozvoja. 
 

Priemyselná politika vo veku globalizácie sa sústreďuje na asi 
10 činností na podporu konkurencieschopnosti európskeho 
priemyslu: 

¡ podpora vzniku a rastu malých a  stredných podnikov 
uľahčením prístupu k úverom a pomoc pri ich 
internacionalizácii, 

¡ stratégia na posilnenie európskej normalizácie, aby sa 
splnili potreby priemyslu, 

¡ zlepšenie európskej dopravnej, energetickej 
a  komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb tak, 
aby ich mohol priemysel účinnejšie využívať, pričom sa vo 
väčšej miere zohľadní súčasné meniace sa konkurenčné 
prostredie, 

¡ nová stratégia v  oblasti nerastných surovín, zameraná na 
tvorbu vhodných rámcových podmienok trvalo udržateľného 
dodávania a riadenia primárnych surovín z domácich zdrojov, 

¡ výkonnosť inovácii v  jednotlivých odvetviach, ktorá sa 
bude riešiť prostredníctvom činností v odvetviach, ako sú 
vyspelé výrobné technológie, stavebníctvo, biopalivá a cestná 
a železničná doprava, a to predovšetkým s cieľom zvyšovať 
efektívnosť zdrojov, 

¡ riešenie problémov energeticky náročných priemyselných 
odvetví prostredníctvom opatrení na zlepšenie rámcových 
podmienok a podporu inovácií, 

¡ vykonávanie politiky v  oblasti kozmického priestoru 
v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou a členskými 
štátmi s cieľom vytvoriť pevnú priemyselnú základňu, ktorá 
bude pokrývať celý dodávateľský reťazec. 

 



Tržby priemyselnej výroby jednotlivých krajín EÚ v mil. eur 
 
NACE_R2 Manufacturing 

Turnover or gross premiums written - million euro 
    

INDIC_SB     

         

GEO/TIME 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
European Union - 28 
countries : 7 000 000,0 7 080 000,0 6 980 000,0 7 110 000,0 7 320 000,0 7 418 941,6 7 750 000,0 
European Union - 27 
countries (2007-
2013) 6 410 000 7 000 000,0 : : : : : : 

Belgium 236 780,8 270 136,7 270 246,5 267 273,6 261 592,7 232 804,5 246 308,0 269 387,5 

Bulgaria 22 068,8 25 415,2 26 515,8 27 336,9 28 042,1 29 137,1 29 457,0 33 356,8 

Czechia 132 331,5 147 247,0 147 919,2 144 210,1 149 681,8 156 967,0 160 973,3 177 351,9 

Denmark 85 369,2 94 019,4 100 320,6 99 962,7 103 534,0 108 114,1 111 412,6 115 662,2 
Germany (until 1990 
former territory of 
the FRG) 1 750 129,2 1 956 112,4 1 967 653,4 1 975 826,0 2 021 563,7 2 051 997,6 2 095 634,2 2 064 928,7 

Estonia 7 860,7 10 029,3 10 457,1 11 142,0 11 606,8 11 649,3 11 881,5 12 509,6 

Ireland 106 655,1 109 622,7 111 785,5 108 201,8 117 148,6 223 287,9 215 788,6 226 928,9 

Greece 56 842,7 57 816,6 58 313,9 56 478,3 57 221,4 53 531,6 46 793,0 49 252,5 

Spain 446 956,7 469 674,3 457 032,0 447 414,9 455 944,5 467 052,8 466 087,9 507 837,2 

France 848 176,4 899 958,9 895 230,4 877 249,9 868 884,0 862 822,0 909 055,4 1 024 809,8 

Croatia 17 178,6 17 281,6 16 845,5 16 247,4 16 562,3 17 813,3 20 021,8 21 497,7 

Italy 871 108,5 921 022,4 906 168,4 872 479,0 867 514,5 884 825,0 889 271,7 921 504,3 

Cyprus 3 674,1 3 503,2 3 206,3 2 816,6 2 784,2 2 858,6 3 044,2 3 301,4 

Latvia 5 814,9 6 872,3 7 972,3 7 767,4 7 581,3 7 515,8 7 686,1 8 397,8 

Lithuania 14 260,0 18 160,8 19 179,8 19 650,7 18 934,9 18 413,7 18 114,5 20 262,6 

Luxembourg 12 385,3 14 112,9 13 887,0 13 193,7 13 141,8 13 281,0 13 232,8 13 653,9 

Hungary 87 239,8 96 151,0 93 421,4 93 802,2 98 615,8 105 442,5 102 005,2 109 531,0 

Malta : : : : : : 2 451,8 : 

Netherlands 272 482,4 309 433,1 318 965,3 308 574,1 330 403,3 328 390,0 322 255,0 347 272,3 

Austria 154 127,4 173 387,8 176 021,5 176 744,2 176 781,3 177 736,5 181 005,4 189 748,7 

Poland 235 725,7 265 109,3 271 427,1 270 727,1 281 252,9 289 863,8 288 672,3 321 925,9 

Portugal 75 326,3 80 166,1 78 831,3 79 429,0 80 583,6 82 048,4 82 103,9 90 169,7 

Romania 55 036,1 62 646,5 62 500,5 65 676,9 68 894,1 73 357,7 75 169,5 82 579,7 

Slovenia 22 931,9 24 424,3 23 897,7 23 847,8 24 682,2 25 525,8 26 387,8 29 353,3 

Slovakia 53 866,5 60 791,2 64 845,7 65 798,4 67 372,3 71 274,0 72 080,5 76 284,1 

Finland 123 437,6 132 344,9 132 430,4 134 954,6 130 284,4 124 332,6 121 792,4 132 580,2 

Sweden 178 858,4 203 105,2 217 446,6 209 683,7 204 070,6 196 902,1 197 908,3 212 572,3 

United Kingdom 564 082,8 590 795,8 632 720,7 610 963,4 642 252,3 703 603,2 702 346,8 687 633,3 

Iceland : : : : : 5 759,0 5 879,8 : 

Liechtenstein : : : : : : : : 

Norway 83 046,8 88 584,4 93 369,8 93 099,7 93 280,9 90 677,3 82 993,1 85 320,9 

Switzerland 215 061,5 248 511,7 256 558,3 260 094,8 263 473,7 286 135,1 282 315,5 293 318,8 
Former Yugoslav 
Republic of 
Macedonia : 4 186,8 4 102,8 3 730,9 4 146,6 4 570,5 : 5 214,6 

Turkey : : : 308 993,9 348 617,6 : : : 
Bosnia and 
Herzegovina : 6 862,0 6 678,6 6 634,8 7 250,5 7 464,0 7 749,6 : 

Total : : : : : : : : 
 

 



Špecifiká marketingu priemyslu 
 
Vymedzenie obsahu a cieľa priemyselného marketingu 

n Priemyselný marketing patrí, priam tvorí, jadro koncepcie 
marketingu pre podnikateľské trhy, a je to proces 
zodpovedajúci za tvorbu vhodnej kombinácie zdrojov a 
schopností dodávateľa a ich zosúladenie s požadovanými 
cieľovými výstupmi a výsledkami firemných zákazníkov.  

n ..... zákazníci dodávateľa vytvárajú hodnotu pre svojich 
zákazníkov. Preto treba definovať ako a akú tvorí dodávateľ 
hodnotu v kontexte podpory tvorby hodnoty zákazníka pre 
jeho zákazníkov, a nadväzne formulovať marketingové 
stratégie, i operatívne postupy z hľadiska pomoci zákazníkovi 
poskytovať hodnotu pre zákazníka. 

n V súčasnosti rozhodujúcu úlohu zohráva hodnototvorný reťazec 
v celom systéme dodávateľských reťazcov a sietí. Koncepcia 
hodnototvorného reťazca je založená práve na poznaní a 
rozoznaní, že hodnota, ktorú vytvoril má veľký vplyv na 
zákaznikove schopnosti uspokojovať potreby jeho zákazníka.  

n Rozšírený produkt, s ktorým vstupujeme na podnikateľské 
trhy, vymedzujeme ako celkovú ponuku, ale používame i 
označenie trhová ponuka,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osobitnosti prístupu priemyselného marketingu…vo vzťahu 
ku klasickému marketingovému mixu.  

q Produkt. I keď produkt pre spotrebiteľské trhy má niekoľko 
úrovní, produkt pre priemyselné odvetvia je posudzovaný oveľa 
komplexnejšie: ...... nielen funkčná úžitkovosť, spravidla vyjadrená 
technickými parametrami, ale úžitkovosť smerom k riešeniu 
problémov zákazníka, resp. k podpore prospešného posunu 
podnikania zákazníka.  

q Cena nie je len suma, ktorú firma zaplatí za jednotku 
nakupovaného produktu alebo pri službách za jednotku výkonu:  

.......cenové porovnávanie viacerých ponúk musí byť založené 
na prepočte cien na rovnakú bázu,  
...... dôslednejšie cenové analýzy ponúk.  
....... ceny pre produkty obchodovateľné na organizovaných 
trhoch oproti dodávke strojovo-technologického zariadenia. 

 
q Distribúcia. V súčasnosti prístupy na báze prostého členenia 

na akvizičnú a fyzickú distribúciu nepostačujú. Tejto oblasti 
jednoznačne dominuje koncepcia dodávateľských reťazcov, 
dodávateľských sietí a sú známe ako SCM – manažment 
dodávateľských reťazcov. Kritickými faktormi sú čas, náklady, 
zákaznícky servis - logistického servisu.  

 
q Marketingová komunikácia v priemyselnom marketingu je 

založená na priamom marketingu a osobnom predaji. Charakter 
marketingovej komunikácie, použité nástroje a prostriedky výrazne 
ovplyvňuje dĺžka trvania obchodných vzťahov a intenzita, teda 
previazanosť (alebo i závislosť) zákazníka a dodávateľa. 

 
q Dopyt v priemyselných podnikoch nie je len nadviazaný na 

výrobu alebo poskytované služby. Nákup kapitálových statkov – 
strojov, zariadení, celého radu iných materiálov, náhradných 
dielcov, služieb súvisí s budovaním a udržiavaním spôsobilosti 
vyrábať, poskytovať služby a byť konkurencieschopný, preto dopyt 
v podniku vzniká, ak firma nedosahuje žiadané alebo cieľové 
parametre – v objeme výroby, efektívnosti alebo produktivite 
výroby. 



q K ďalším odlišnostiam marketingu priemyselných podnikov 
patria: a) štruktúra trhu, b) produkty, najmä rozmanitosť, rozdielny 
stupeň spracovania vo vzťahu k finálnym produktom, c) nákupné 
správanie, d) špecifické charakteristiky vzťahov nákupca-dodávateľ, 
e) distribučné kanály, najmä preferencia priamych distribučných 
kanálov, f) dôraz na priamy marketing, g) rozdielne prístupy k 
cenovým stratégiám, tvorba cien ovplyvnená konkurenčnými 
cenami. 
 
Ďalšie osobitosti marketingu priemyslu sú tieto:  
1. Komplexita vzťahu zákazník-dodávateľ spravidla riešená 

koncepciou vzťahového marketingu 
2. Integrované dodávateľské reťazce alebo siete, identita značky 

ako imidž a povesť firmy v týchto štruktúrach (napríklad cez 
referencie). Od vertikálnej integrácie v jednotlivých 
priemyselných odvetviach prechádzame k sieťovému prepojeniu.  
 

Zapojenosť podnikov do sietí podmieňujú i tieto faktory:  
¡ Ako dlho podnik pôsobí v príslušnom odvetví podnikania. 
¡ Vhodnosť a výhodnosť diverzifikácie prostredníctvom 

vertikálnej integrácie do inej oblasti podnikania. 
¡ Dostupnosť kvalitných dodávateľov na trhu, čo je hodnotenie 

intenzity konkurencie. 
¡ Rýchlosť technologických zmien v príslušnom odvetví, a s tým 

súvisí schopnosť firmy byť technicky a technologicky 
konkurencieschopná. Ďalej je to stupeň jedinečnosti alebo 
špecializácie dodávaných alebo vyrábaných komponentov a 
dielcov. 

 
3. Medzinárodné hľadiská a činitele. Veľký rozdiel je, ak hovoríme o 

medzinárodných aspektoch priemyselného marketingu v 
kontraste s marketingom produktov pre konečných spotrebiteľov. 

......rozdiely kultúrne, jazykové, rozdielne regulačné opatrenia pre 
spotrebné produkty a rozdiely vo vnímaní hodnotových kritérií 
spotrebných produktov rôznymi spotrebiteľmi, resp. 
spotrebiteľskými segmentmi podľa rôznych segmentačných kritérií.  
....... pre priemyselné produkty platia určité štandardy, ktoré určili 
medzinárodné autority.  



Hodnota pre zákazníka a jej atribúty, hodnototvorný reťazec 
............priemyselný marketing je o dodávaní hodnoty. 
Spravidla je hodnota pre zákazníka charakterizovaná ako 

zákazníkom hodnotený vzťah medzi tým, čo akceptáciou ponuky 
získava (čiže celkovými úžitkami, t. j. prínosom ponuky), a tým, 
aké zdroje musí v súvislosti s prijatím ponuky, teda obstaraním, 
používaním a likvidáciou vynaložiť. Tento vzťah môžeme vo vedomí 
zákazníka prirovnať ako vnímaný rozdiel týchto veličín, a tak 
definovať hodnotu pre zákazníka. Toto platí i ak je zákazníkom 
firma. 

q Spravidla je hodnota pre zákazníka definovaná ako 
zákazníkom posudzovaný vzťah medzi tým, čo akceptáciou ponuky 
získava (teda celkovými úžitkami, t. j. prínosmi ponuky). Otázka 
znie, či rozdielový alebo pomerový ukazovateľ, tak ako je uvedené 
v nasledujúcich vzorcoch.  

 
¡ Hodnota je to, čo zákazník firmy získava pri výmene za cenu, 

ktorú zaplatí. To znamená, že trhová ponuka má dve hlavné 
charakteristiky: cenu a hodnotu.  

Potom hodnotu vyjadruje táto základná rovnica: 

 
 

Kde (hodnotaf  – cenaf) je hodnota a cena konkrétnej firemnej ponuky (ponukaf) a (hodnotaa – 
cenaa) je hodnota a cena ďalšej najlepšej alternatívnej ponuky (ponukaa). 
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q V priemyselnom marketingu kladie dôraz na oblasť úžitkov 
(prínosov), ktoré zákazník v súvislosti s akceptáciou ponuky 
hodnotí a posudzuje a je viazaná na tieto atribúty: 
1. atribúty úžitku hmotného výrobku; 
2. atribúty úžitku služieb procesov predaja; 
3. atribúty úžitku celkovej ponuky; 
4. atribúty úžitku firmy a emocionálne úžitky; 
5. etické úžitky – serióznosť pri rokovaniach a plnení dohôd, 

využívanie korektných obchodných postupov.  
 

Transformácia hodnototvorného reťazca podľa M. Portera 

M. Porter a J. Heppelmann (2015) hovoria o transformácii 
koncepcie hodnototvorného reťazca. Firmy majú k dispozícii nové 
typy údajov, ktoré s novými konfiguráciami a spôsobilosťami 
chytrých (smart), prepojených produktov re-štrukturalizujú tradičné 
firemné podnikateľské funkcie.  

 
n Vo vývoji produktov sa požaduje nízkonákladová variabilita, 

využitie tzv. evegrínových dizajnov, nutnosť aplikovať nové 
užívateľské rozhrania a kontinuálny systém manažmentu 
kvality, servis na princípe konektivity, vhodnosť produktov pre 
nové podnikateľské modely a celkovú interoperabilitu systému.  

n Manažment výroby je ovplyvňovaný existenciou inteligentných 
(smart) tovární, využívaním unifikovaných komponentov, 
flexibilitou pri rekonfigurácií montážnych procesov, prepojením 
a kontinuitou všetkých operácii.  

n Logistika je budovaná na integrácii, využívaní nových 
technológii, ktoré umožňujú prepojenosť tokov – informácii, 
riadiacich pokynov a i.   

n Marketing a predaj hľadajú nové spôsoby a postupy 
segmentácie a kustomizácie, musia zmeniť obsah i realizáciu 
koncepcie vzťahov so zákazníkmi, hľadať a aplikovať nové 
podnikateľské modely a zamerať sa na systém (tu v chápaní 
prostredia tvorby hodnoty) oproti sústredeniu sa na produkt.  

n Popredajný servis je novou podnikateľskou funkciou, ktorá je 
charakterizovaná i týmito prvkami: one-stop servis alebo 
rýchly servis, servis poskytovaný na diaľku (remote service), 
preventívne služby, služby zamerané na využitie efektov 



rozširenej úrovne produktu a zavádzanie nových typov služieb 
zákazníkom.  

n Bezpečnosť je novou funkciou. M. Porter a J Heppelmann 
hovoria o bezpečnosti produktu vo všetkých aspektoch, ale i o 
bezpečnosti dát, informácii, ktoré súvisia s kúpou, využívaním 
produktu.  

n Ľudské zdroje považujú za významnú súčasť transformácie 
hodnototvorného reťazca v zmysle nutnosti zvýšenia nárokov 
na pracovníkov v oblasti zvládnutia nových poznatkov, 
osvojenia si novej firemnej kultúry (organizačné a manažérske 
zmeny). Uvádzajú i potrebu zavedenia nových motivačných a 
odmeňovacích modelov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koncepcia trhových ponúk  
Koncepcia trhových ponúk využíva nielen uplatňovanie 

marketingového mixu. Manažment trhových ponúk je procesom 
kombinovaného usporiadania produktov, služieb, programov 
a systémov spoločne do celku, ktorý tvorí hodnotu pre vybraný 
(cieľový) trhový segment.  

Tvorba hodnôt podľa uvedených autorov prebieha 
v oblastiach: a) služby, b) programy, c) systémy. 

¡ Služby – logistika, inštalácia, obsluha, ale i riešenie 
reklamácie, dodržanie záruk. Ich rozsah a úroveň môžu 
rozhodujúcim spôsobom napomôcť naplniť predstavy 
zákazníka.  

¡ Programy rozdeľujeme na ekonomické a vzťahové/partnerské.  
¡ Systémy utvárajú podmienky, a to jednak systémy spojenia – 

využívanie EDI, spoločné využívanie systémov MRP (Material 
Resource Planning), on-line spojenia cez výpočtovú 
techniku, jednak systémy na zvýšenie efektívnosti – spoločné 
expertné systémy, spoločný manažment logistiky a pod.  
 
Uvedený prístup preferuje intenzívnu individualizáciu ponuky. 

Na druhej strane, taktikou orientovanou na „komodizáciu“ je cieľom 
presvedčiť dodávateľa, že nie je rozdiel medzi ponukami 
a rozhodujúca je cena.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Vybrané prístupy a postupy aplikácie marketingu v 
priemyselných odvetviach 

 

Vymedzenie produktu v priemyselnom marketingu 
V intenciách tohto úvodu do priemyselného marketingu 

základnú klasifikáciu produktov uvádzame takto:   
¡ kapitálové statky –  vecné investície, zariadenia a stroje, 
¡ projekty na kľúč a iné typy projektov, ktoré môžeme vymedziť 

ako samostatné produkty, 
¡ suroviny, základné materiály, 
¡ výrobné komponenty a súčasti pre výrobu,  
¡ pomocné materiály,  
¡ služby (ako samostatná forma produktu) nie ako súčasť 

ponuky pri uvedených produktov, ale špecifické služby, kde 
služba tvorí jadro produktu, 

¡ komodity, ako špecifická kategória. 
 

1. služby – ponuka laboratórnych skúšok a meraní, testovanie 
výrobkov a pod., 

2. myšlienky – poskytnutie technologického know–how, licencií, 
vývoj  nových receptúr, 

3. osoby – poskytnutie špecialistov – technológov, odborníkov na 
rozbehnutie nových prevádzok, 

4. miesto – prenájom výrobnej prevádzky, technologického 
zariadenia. 

 
Ďalšia skupina produktov je založená na duševných 

a myšlienkových schopnostiach, vedomostiach a skúsenostiach; ide 
o:   
a) technológie – spôsob spracovania surovín a materiálov na určité 

výrobky.  
b) know–how – praxou overené teoretické, odborné, priemyselné 

a obchodné vedomosti a skúsenosti týkajúce sa uplatnenia novej 
techniky, nových metód vo výrobe, v obchode a pod. Môže ísť aj 
o kombináciu s materiálnym výrobkom. 

Klasifikácia výrobkov v priemyselných odboroch sa vyznačuje 
tendenciu štandardizácie.  



Niektoré výrobky označujeme ako komodity. Ako komodity 
prevažne označujeme produkty (spravidla suroviny, materiály, 
energetické médiá) všeobecného použitia, ktoré nevyžadujú 
osobitné aplikačné odporučenia alebo testovanie a sú zameniteľné 
z pohľadu výrobného zdroja. Nepredávajú sa len na organizovaných 
trhoch, avšak tvorba ponúk týchto produtkov ponúkaných mimo 
organizovaných trhov je ovplyvňovaná podmienkami (najmä 
cenovými) na organizovaných trhoch.  
 
 
Produkty – kapitálové statky, projekty na kľúč 

Kapitálové statky predstavujú prevažne vecné investície do 
strojov, technologických zariadení, IT infraštruktúry, dopravných 
prostriedkov a pod.  

Základné charakteristiky tejto skupiny – investičné produkty, 
projekty alebo celkové systémy sú tieto:  

a) počet kupujúcich je malý a dodávatelia sú väčšinou dobre 
známi,  

b) kupujúci je spravidla iniciátorom a prvý oslovuje predajcu – 
dodávateľa, aby spracoval ponuku,  

c) ponuka má, v prvom rade technický charakter podľa 
zadania zákazníka, ďalej rieši zabezpečenie požadovanej kvality, ale 
i zoznam svojich subdodávateľov a cenové informácie.  

Spracovanie takejto trhovej ponuky je tímová práca 
dodávateľa a často je to rozsiahly dokument súbor 
dokumentov......okrem už uvedeného ponuka obsahuje: 

¡ Montáž/inštalácia  
¡ Príslušenstvo k strojom a zariadenia, zabezpečenie školení 

technického personálu kupujúceho. 
¡ Technická dokumentácia, certifikáty, osvedčenia pre jednotlivé 

komponenty. 
¡ Zoznam odporúčaných náhradných dielov a ich ceny. 

Prípadne cenová klauzula o dodávkach ND v ďalšom období. 
¡ Harmonogram inštalácie a uvedenia do prevádzky...... 
¡ Platobné podmienky spolu s dodacími termínmi. 
¡ Technický, prípadne technologický servis po uplynutí záručnej 

doby. Náklady servisu, resp. ceny pre zmluvu o pozáručnom 
servise. 



¡ Harmonogram čiastkových platieb za dodávky podľa postupu 
realizácie dodávky strojov a zariadení. 

¡ ........................ 
 

Kapitálové statky – investície alebo projekty na kľúč, nie sú 
zvyčajne vyrobené, dodané, inštalované jednou 
firmou........združenie alebo i konzorcium.... tendre. 
 
Nákupné správanie zákazníkov 

¡ Identifikácia nákupného rozhodovacieho procesu, hlavné 
procesy nákupného systému zákazníka. 

¡ Hierarchizácia nákupných rozhodnutí vrátane odporúčaní 
špecifík nákupnej politiky v jednotlivých podnikoch (týka sa 
politík centralizácie alebo decentralizácie nákupných 
kompetencií). 

¡ Útvary nákupu na rôznych úrovniach organizácie, ich pozícia a 
kompetencie. 

¡ Vzťah a prístup zákazníka k inováciám, tzv. kultúra inovácií 
alebo prístup založený na zachovaní súčasného stavu. 

¡ Nákup výhradne len cez ústredie firmy – špecifiká 
koncentrácie nákupu a centralizácie kompetencií. 

¡ Decentralizovaný systém nákupu, organizácia nákupu, 
zloženie centra nákupu. 

¡ Využívanie nových technológií v procese nákupu – internetová 
komunikácia cez VPN (angl. Virtual Private Networks), 
elektronické aukcie a pod.  

¡ Pozícia nakupovaného produktu v podniku zákazníka – 
základná ABC analýza pri parametroch: dosah na ziskovosť 
podniku/riziká nákupu. 

¡ Stupeň naliehavosti nákupu, naliehavosť dodávok je 
opakujúcim sa javom alebo je to len zriedkavá situácia. 

¡ Preferencia uzatvárať dlhodobé obchodné zmluvy. 
¡ Prevažujúce uplatňovanie krátkodobých zmlúv pri nákupe. 
¡ Tzv. spotový charakter nákupu (spotový nákup – nákup za 

aktuálne, okamžité trhové ceny). 
¡ Sezónny charakter podnikania zákazníka a vplyv sezónnosti na 

nákup. 
¡ Uprednostňovanie jedného dodávateľa alebo nákupná politika 

založená na viacerých dodávateľoch. 



¡ Finančná situácia zákazníka na začiatku rozvoja obchodného 
vzťahu, zhodnotenie možnosti získania platby vopred, alebo 
iných finančných záruk. 

¡ Platobná disciplína, uskutočňuje zákazník úhrady faktúr včas 
alebo žiada odloženie splatnosti faktúr – nastavenie 
podmienok poskytnutia dodávateľského úveru. 

¡ Hodnotenie celkového stavu a vývoja firemných aktív 
a záväzkov z obchodného styku.  

¡ Imidž zákazníka u ostatných dodávateľov. 
 
 

Životný cyklus adaptácie technológií 
 

 

 
 

 

Za uvedeným priebehom životného cyklu vidíme konektivitu s 
priebehom životného cyklu nových výrobkov, resp. s ich procesom 
adaptácie na trhu. 
V našom prípade, pri technológiách, sú známe dva prístupy: 
1. Prvý je označovaný ako prekleňovanie priepastí a môžeme ho 

prirovnať k uvedenej schéme. Vyznačuje sa prerušovanou 
krivkou rastu predaja nových technológií alebo produktov pre 
nové technológie.  

2. Druhý prístup je označovaný ako „tornádo“ a znamená rýchly 
rast predaja súvisiaci s úspešnou, vysokou intenzitou využívania 
nových technológií, s vysokou nábehovou krivkou...... na trhu sa 
objaví silný, dominantný dodávateľ novej technológie.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cenové stratégie, tvorba cien 
 

Na tvorbu cenových stratégií vplývajú štyri hlavné skupiny 
faktorov a opatrení. Typické pre trhy podnikateľských subjektov sú:  
a) faktory trhu,  
b) interné faktory,  
c) ekonomické prostredie,  
d) regulačné opatrenia vlády. 
 

 
 

 
a) Výrobná kapacita – dôležitá je nielen nominálna – celková 

výrobná kapacita, ktorá má význam pri stanovení cieľového 
trhového podielu, ale najmä jej flexibilnosť, schopnosť pružne sa 
prispôsobiť.  

b) Výrobné/prevádzkové náklady – úroveň nákladov tvorí tradične 
spodnú hranicu cenovej úrovne. Táto podmienka v priemysle 
platí zriedkavo a je to skôr vynútená situácia, napr. pri náhlych 
zmenách makroekonomického prostredia. ....I v prípadoch tzv. 
prienikových cien sa podniky snažia dosahovať zisk. Neustála 
nutnosť dosahovať zisk je daná potrebou alokovať veľké finančné 
zdroje na nové investície, obnovu strojovo-technologického 
zariadenia, na vývoj a zdokonaľovanie technológií a pod.  

c) Dostupné technológie – dobré, nové, progresívne technológie 
umožňujú výrobcovi vyrábať efektívne, kvalitne a inovovať 
sortiment. 

Cenová 
stratégia

Faktory trhu: a) kritériá výberu 
dodávateľa uplatňované 

zákazníkom, b) potreby/predstavy 
zákazníka, c) konkurencia, silné 

stránky dodávateľa, d) distributéri 
- ich predstavy o ziskovosti

Interné faktory: a) 
výrobná kapacita, b) 
výrobné/prevádzkové 
náklady, c) dostupné 
technológie, d) ciele -
objem predaja a zisk

Ekonomické 
prostredie

Regulačné 
opatrenia vlády



d) Ciele v objeme predaja a zisku. Priemyselné podniky sa 
neostýchajú; v prípade, ak klesajú ceny a nedosahujú zisk, znížia 
objem výroby a prechodne znížia/korigujú svoj podiel na trhu. 

 
Pri tvorbe cien sa využívajú tieto hlavné prístupy:  
1. tvorba cien ovplyvnená konkurenčnými cenami,  
2. tvorba cien ovplyvnená vnímanou hodnotou,  
3. tvorba cien cenovou prirážkou, 
4. nákladová tvorba cien.  
 
 
Cenové indikátory 

 
Vybrané skupiny produktov v priemysle menia ceny pomerne 

dynamicky. Trhovú úroveň cien produktov – komodít, vyjadrujú 
tzv. cenové indikátory, v praxi nazývané cenové kotácie (angl. Price 
Quotations). Tieto indikátory – kotácie sú výsledkom 
zhromažďovania informácií o vývoji dopytu a ponuky (t. j. 
disponibility produktov k dodaniu alebo disponibiliy výrobných 
kapapcít a sume dopytov po týchto produktoch), ale i vplyvu 
informácií o makroekonomickom a politickom vývoji:  

¡ kontraktačné ceny (angl. contract prices) – ich úroveň 
vychádza z uzatvorených dlhodobých zmlúv, 

¡ pohotové ceny (angl. spot prices) – úroveň týchto cien 
vychádza z aktuálnych, promptných zmlúv a cenových 
rokovaní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úplné náklady vlastníctva 
 

Náklady kúpy Náklady prevádzky Náklady likvidácie 

počiatočné náklady (čistá 
nákupná cena) 

náklady na revízie 
a inšpekcie 

Odpisy 

náklady inštalácie a 
uvedenia do prevádzky 

mzdové náklady operátorov očakávaná cena na konci 
životnosti - zostatková cena 

prvotné vybavenie 
náhradnými dielcami 

náklady na palivá, energie náklady poistenia 

náklady na technický servis 
pri uvedení do prevádzky a 
náklady na zaškolenie 
personálu  

náklady na spotrebovaný 
materiál (spolu s nákladmi 
odpadov) 
náklady údržby 
náklady na externé servisné 
služby 
náklady spotreby 
náhradných dielcov 
skladovanie náhradných 
dielcov 
mzdové náklady 
prevádzkovej údržby 
spotrebný materiál údržby a 
prevádzky 

 
 
Distribúcia a logistika v priemysle 

Hlavné princípy budovania systémov manažmentu 
dodávateľských reťazcov pre priemyselné odvetvia boli formulované 
približne pred desaťročím a realita v ostatných rokoch potvrdzuje 
ich platnosť: 

¡ Segmentácia zákazníkov podľa nutného a požadovaného 
rozsahu zákazníckych služieb a prispôsobenie dodávateľského 
reťazca tak, aby obsluha týchto segmentov bola zisková. 

¡ Nadväzne uskutočnená „kustomizácia“ konfigurácie 
logistických sietí podľa požiadaviek v oblasti služieb 
a ziskovosti...... 

¡ Analýza trendov, signálov trhu a prispôsobenie plánovania 
dopytu v rámci dodávateľského reťazca konzistentnou 
predikciou a optimálnou alokáciou zdrojov. 

¡ „Kustomizácia“, čiže individualizácia finalizácie produktov 
podľa zákazníkov....  

¡ Strategické riadenie zdrojov v dodávateľskom reťazci s cieľom 
znížiť celkové náklady na vlastníctvo materiálov a služieb. 

¡ Rozvíjanie informačných i ďalších technológií v dodávateľskom 
reťazci..... 



¡ Zavedenie a využívanie ukazovateľov merania výkonnosti 
prepojenia celého reťazca s cieľom úspešnej súčinnosti 
všetkých subjektov...  
 

Niektoré hlavné tendencie v distribúcii priemyselných výrobkov:  
1. Koncentrácia výroby je sprevádzaná zmenami v distribučných 

kanáloch.  
2. Výrobcovia priamo obsluhujú dva typy zákazníkov:   

a) kľúčových zákazníkov ( angl. key account management) 
– ročné kontrakty, veľké objemy dodávok, pravidelné 
dodávky, 

b) tradičných, dlhoročných zákazníkov, kde však dodávkové 
množstvá sú minimálne v celokamiónových objemoch 
(angl. truck-loads, TL), resp. ide o  autocisterny, 
celovagónové dodávky.  

3. Zákazníkov s objemom dodávok menším ako celokamiónové 
dodávky (angl. less-than-truck-loads, LTL) výrobcovia 
prenechávajú distributérom.  

4. Outsourcing distribúcie a logistiky využívajú výrobcovia pri 
teritoriálnej diverzifikácii.  

 

Systémy JIT a sekvenčné dodávkové systémy 
1. Stratégia samostatných zdrojov.  
2. Stratégia modulových zdrojov .......zapojenie tzv. systémových 

dodávateľov.  
3. Stratégia systémových zdrojov ......zapojený nielen do 

logistických úloh, ale podieľa sa i na výskume a vývoji, nákupe, 
operatívnom plánovaní/rozvrhovaní dodávok vstupov, 
zabezpečovaní ich kvality. 

4. Využitie technológie sekvenčných dodávok v systéme/režime 
Just-in-time. Sekvencia je postupnosť zložiek tvoriacich celok. 
Myšlienka sekvenčných dodávok v systéme Just-in-time je 
založená na koncepcii materiálového toku pre určitý typ/model 
vozidla a z toho vyplývajúce typy/veľkosti montážnych dielcov, 
ich počet, varianty. Sekvenčné dodávky riadi a uskutočňuje 
v spolupráci s výrobcom automobilov (tu myslíme konkrétny 
montážny závod) externý dodávateľ logistických služieb za/v 
mene subdodávateľov súčiastok a dielcov.  



SCM a obchodné vzťahy 
Podľa teórie vzťahového marketingu rozlišujeme tieto typy 

medzipodnikových vzťahov:  
¡ vzťahy medzi podnikmi na úrovni dodávateľ – odberateľ 

(rovnocenné vzťahy), 
¡ vzťahy prepojenia v sieti, 
¡ kombinované vzťahy, t. j. obsahujúce kombináciu vzťahov 

k trhu (a jeho subjektom) a hierarchické alebo kooperatívne 
vzťahy v sieti, 

¡ vzťahy porovnávania, resp. konfrontácie, prinášajúce napríklad 
inovácie. 

 
a) Kategória organizačných vzťahov.  
b) Učiace vzťahy.  
c) Skupina vzťahov motivujúca k investíciám do vzťahov.  
d) Skupina vzťahov na vysokej úrovni, intenzívne vzťahy..... formy 

partnerstiev, aliancií, spojení v spoločných podnikoch.  
 
 
 
Komunikačný mix 

 
Marketingová komunikácia je v typickom priemyselnom 

odvetví zameraná na priamu komunikáciu, priame oslovenie 
potenciálnych i súčasných zákazníkov, teda priamy marketing a 
osobný predaj. 

Syntetizujúcou koncepciou, ktorá integruje marketingové 
nástroje komunikácie i s ostatnými nástrojmi priemyselného 
marketingu vo vzťahu k zákazníkom je manažment vzťahov so 
zákazníkmi – CRM.  
 
 


