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Úvod  

V dnešnej dobe plnej náhlych zmien, rýchlo vyvíjajúcich sa trendov a rastúcej konkurencie 

je dôležité aby sa spoločnosti neustále prispôsobovali týmto zmenám a boli pripravené sa 

rýchlo adaptovať. V prípade, ak spoločnosti nepôjdu s dobou a budú sa riadiť pravidlami, 

ktoré tu fungovali niekedy, je veľká pravdepodobnosť že ich časom trh pohltí. Toto sa týka 

aj spoločnosti BMW na Slovensku. Aj keď sa jedná o veľkého giganta pri ktorom si možno 

mnoho ľudí myslí, že už nie je čo zlepšovať.  

V spolupráci s Group M, a.s. ktorá nám poskytla základné informácie o fungovaní svojej 

spoločnosti sme sa pozreli na aktuálnu situáciu marketingovej komunikácie spoločnosti 

BMW so svojimi zákazníkmi.  

V prvej časti práce si vysvetlíme základné pojmy spojené s touto problematikou ako 

napríklad, čo je marketing, marketingový mix, servis či SWOT analýza. Charakterizovanie 

týchto pojmov je nutné pre pokračovanie analýzy. V druhej časti si priblížime základne 

informácie o tejto spoločnosti, predstavíme služby ktoré poskytujú, čo je ich cieľ a ako 

komunikujú so svojimi klientmi a vonkajším svetom. Následne si vypracujeme SWOT 

analýzu pri ktorej zistíme silné a slabé stránky spoločnosti a v poslednej časti navrhneme 

riešenia alebo tipy ako by mohla spoločnosť zefektívniť marketingovú komunikáciu.  
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1 Teoretické východiská KOP 

1.1 Čo je to podnikanie ?  

História podnikania siahá do ďalekej histórie, kedy ľudia nachádzali rôzne spôsoby 

ako sa dostať k rozličným tovarom. Medzi prvé formy podnikania patria dodnes známe 

barterove obchody, teda forma výmeny tovaru za iný druh tovaru alebo služby. Prvotne 

vznikali tieto formy obchodu iba medzi ľuďmi, ktorý sa poznali. Napríklad roľník 

vymieňal chlieb so susedom za kovový príbor . Neskôr sa táto forma výmenného obchodu 

presúvala na trhoviská kde si už aj cudzí ľudia vymieňali rozličné tovary.  Základnou 

podmienkou barterového obchodu je, že sa musí stretnúť ponuka a dopyt dvoch subjektov 

na trhu. Teda každá strana musí byť schopná dodať to, čo druhá požaduje.  

Mnohokrát však nepripadali ľudom výmeny férové alebo boli ťažko oceniteľné. 

Napr. keď sa vymieňala 1 krava za 20 sliepok. 

Začali vznikať prvé platidlá ktoré udávali veciam akúsi hodnotu. V niektorých 

pobrežných krajinách používali ako platidlo mušle v iných regiónoch ako napríklad 

v našom európskom sa platilo plátnom. Od toho je podľa niektorých odvodené slovo 

„platiť“. Neskôr začali vznikať platidlá z drahých kovov keďže tie boli trvácnejšie. V 7. 

storočí p. n. l. sa začali raziť prvé mince. Neskôr v deviatom storočí v Číne vznikli 

papierové peniaze.  

V časoch kedy už fungoval systém peňazí a všetko bolo oceniteľné, začali ľudia 

zisťovať, že táto výmena tovaru za peniaze je forma ako sa dostať vyššiemu majetku.  

Dnešná definícia podnikania podľa zákona znie nasledovne „Podnikaním sa rozumie 

sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného 

pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho 

podniku podľa osobitného predpisu“1.  Nie všade je však podnikanie spájané 

s dosahovaním zisku. V niektorých krajinách spájajú podnikanie práve s dosahovaním 

úspechu. Úspech je však niečo, čo nemožno konkrétne definovať a pre každého znamená 

niečo iné. Podnikaním sa vo všeobecnosti rozumie vlastnenie a činnosť podniku alebo 

podnikateľa s tým, že si môže sám a dobrovoľne zvoliť formu podnikania, zámer 

podnikania, sídlo či podiel v spoločnosti.  

 
1 Obchodný zákonník, Zákon č.513/1991 Zb. § 2 bod 1 
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Podnikanie na Slovensku upravujú tieto zákony: 

• Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  - Obchodný zákonník 

• Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  - Živnostenský zákon 

 

Podnikateľ je podľa zákona definovaný ako: 

a) osoba zapísaná v obchodnom registri, 

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných 

predpisov, 

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie 

podľa osobitného predpisu.2 

Pri založení podnikania si musí každý podnikateľ zvoliť formu podnikania ktorá mu je 

najvhodnejšia a bude najlepšie vyhovovať. Na Slovensku poznáme tieto formy  podnikania 

z ktorých si môže každý podnikateľ zvoliť.  

 

Formy podnikania: 

• Fyzická osoba – SZČO 

• Spoločnosť s ručením obmedzením – s.r.o. 

• Akciová spoločnosť – a.s. 

• Verejná obchodná spoločnosť – v.o.s. 

• Komanditná spoločnosť – k.s. 

• Družstvo 

• Jednoduchá spoločnosť 

 

 

  

 
2 Obchodný zákonník, Zákon č.513/1991 Zb. § 2 bod 2 
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1.2 Servis, druhy servisov 

Autoservis poskytuje kontrolné údržby, ktoré sa vykonávajú v stanovených časových 

intervaloch (minimálne každý rok) alebo po prejdení určitého počtu kilometrov 

vozidla. Výrobca automobilov určuje intervaly údržby vytvorením plánu údržby, ktorý by 

ste mali dodržiavať. 

Samotná služba zahŕňa výmenu starnúcich dielov a kvapalín, ako aj vizuálne kontroly 

na kontrolu funkčnosti kľúčových komponentov. Líši sa od testu STK, čo je zákonná 

inšpekcia na zaistenie bezpečnej jazdy vozidla na základe prísneho kontrolného zoznamu 

kritérií stanovených agentúrou pre riadenie vozidiel a vozidiel. 

V zásade existujú tri rôzne typy služieb, ktoré autoservisy poskytujú :  

• Dočasné automobilové služby; 

• Kompletné servisné služby; 

• Hlavné služby.3 

Dočasné automobilové služby boli navrhnuté pre tých majiteľov automobilov, ktorí 

najazdia viac ako 20 000 km ročne. U  takýchto vodičov bude potrebné nechať vykonať 

údržbu vozidla častejšie ako raz ročne. Dočasná automobilová služba sa zvyčajne 

dokončuje každých 6 mesiacov. Spravidla táto služba zahŕňa výmenu oleja, výmenu 

olejového filtra, kontroly hlavných komponentov, ako je spojka, riadenie, brzdy, 

pneumatiky a hadice. O každej zo zložiek sú uvedené podrobné správy.  

 Pod kompletným servisom je každoročná kontrola motorového oleja, olejového 

filtra a vzduchového filtra vášho vozidla, ako aj celý rad ďalších vizuálnych kontrol, aby 

ste sa uistili, že váš automobil nie je nadmerne opotrebovaný. Bez ohľadu na to, koľko 

kilometrov najazdí užívateľ automobilu, vždy stojí za to rezervovať si kompletný servis raz 

ročne.  

Hlavná služba  sa realizuje každé dva roky . Spravidla to bude trvá dlhšie ako 3 

hodiny, ale je najkomplexnejšia kontrola.4 

  

 
3 FIXTER. What is the difference between an interim, full and major service? [online]. [Citované 

01.04.2021]. Dostupné na internete: https://www.fixter.co.uk/blog/what-is-the-difference-between-an-

interim-full-and-major-service/ 
4 WASTON, M. What Does a Full Service Include. [online]. [Citované 02.04.2021]. Dostupné na 

internete: https://bookmygarage.com/blog/what-does-a-full-service-include/ 

 

https://www.gov.uk/government/publications/car-parts-checked-at-an-mot/car-parts-checked-at-an-mot
https://www.gov.uk/government/publications/car-parts-checked-at-an-mot/car-parts-checked-at-an-mot
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1.2.1 Výhody údržby vozidla prostredníctvom autoservisov 

Medzi základné výhody údržby vozidla prostredníctvom autoservisov patria: 

• Bezpečnosť je nanajvýš dôležitá a pravidelná údržba vášho automobilu ho 

udrží v bezpečnom stave. 

• Zvýšená spoľahlivosť - môžete sa tak vyhnúť nepredvídaným poruchám 

a uviaznutiu. 

• Menej časté návštevy automobilovej dielne identifikáciou a riešením 

problémov pri pravidelnej údržbe. 

• Oveľa vyššia hodnota ďalšieho predaja pre vaše staré auto, keď chcete 

vymeniť za nové.5 

1.2.2 Čo je všeobecne zahrnuté v pravidelnom autoservise odporúčanom 

výrobcom? 

Najdôležitejšia je testovacia jazda v automobile s cieľom zistiť akékoľvek príznaky 

alebo problémy s akceleráciou, radením rýchlostných stupňov, pružením, neobvyklými 

zvukmi. Kontrola doplňovania alebo úplnej výmeny motorového oleja - na základe 

konkrétneho servisného intervalu vášho vozidla (môže to byť každých 10 000 km alebo 15 

000 km alebo 12 mesiacov podľa toho, čo nastane skôr), bude potrebné motorový olej 

úplne vymeniť. Spolu s motorovým olejom - pri každej údržbe by sa musel vymieňať aj 

olejový filter. Je potrebné skontrolovať a vyčistiť vzduchový filter automobilu (alebo ak je 

v stave, že sa nedá vyčistiť, musí sa vymeniť). Čistý vzduchový filter je nevyhnutný na 

zabezpečenie správneho prúdenia vzduchu do motora a na zabezpečenie efektívnej práce 

motora. Kontrola stavu chladiacej kvapaliny a doplnenie, prípadne výmena. Pokiaľ je v 

chladiči správna zmes chladiacej kvapaliny, bráni to prehriatiu motora .Kontrola a čistenie 

(alebo výmena) brzdových doštičiek na všetkých kolesách je nevyhnutnou súčasťou 

plánovanej údržby. Ak sú brzdové doštičky alebo kotúče opotrebované nad odporúčanú 

hladinu, bude treba ich vymeniť. Kontrola a čistenie zapaľovacích sviečok (v prípade 

benzínových automobilov). Zvyšok vozidla bude musieť byť dôkladne skontrolovaný, či 

neobsahuje elektrické problémy, správne fungovanie AC vozidla, tavené žiarovky, správne 

fungovanie radenia a spojky, opotrebovanie pneumatík, poškodenia karosérie, doplňovanie 

 
5 UNIVERSAL TYRES. What is the difference between an interim service and a full service? [online]. 

[Citované 05.04.2021]. Dostupné na internete: https://www.universal-tyres.co.uk/news/difference-interim-

service-full-service/ 
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kvapaliny do ostrekovača čelného skla atď. Je potrebné skontrolovať autobatériu, otestovať 

správne napätie, vyčistiť svorky a doplniť destilovanú vodu. Na základe počiatočnej 

testovacej jazdy, ak má vozidlo tendenciu „ťahať“ po ľavej alebo pravej strane po rovnej 

ceste, potom auto potrebuje vyrovnanie kolies a pravdepodobne tiež vyváženie. 

Niektoré z posledných modelov automobilov vyžadujú resetovanie servisného 

intervalu alebo skenovanie vozidla pomocou diagnostického nástroja 

V niektorých automobiloch by bolo potrebné urobiť viac práce podľa veku alebo 

počtu najazdených kilometrov - ďalšie informácie nájdete v príručke majiteľa vozidla 

alebo sa obráťte na svojho servisného poradcu. Na záver kompletné umývanie auta a v 

závislosti od stavu interiérov sa môžete rozhodnúť pre čistenie šampónom / penou. Po tejto 

dobe budete mať so sebou späť úplne bezchybné auto.6    

1.3 Marketing 

Pojem marketing je v dnešnej dobe považovaný za slovo, ktoré pozná asi každý 

človek. Nie však každý jeho významu aj rozumie. Dokonca dodnes neexistuje jednotná 

definícia toho, čo marketing v skutočnosti je a existuje mnoho pohľadov na definíciu 

významu tohto slova. Niektoré zdroje charakterizujú marketing ako podnikateľskú metódu, 

ktorá umožňuje podniku hľadať odbytový trh pre svoje produkty, vytvárať trh a 

systematicky sa o tento trh starať. 7 

Iné zasa ako činnosti, procesy a metódy usmerňovania a aktívneho 

ovplyvňovania podnikania podľa potrieb trhu.  

Ďalšou podľa nás veľmi výstižnou definíciou je že „Marketing je vo všeobecnosti 

ucelená metóda, postup uvedenia nápadu na trh.“.8 

Za najrelevantnejšiu definíciu sa považuje práve tá od profesora Philipa Kotlera, 

ktorý je dodnes považovaný za otca marketingu. Vo svojej knihe charakterizoval 

marketing nasledovne. „Marketing je spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a 

 
6 CARTISAN. Regular Car Servicing – What, Why, When and How. [online]. [Citované 05.04.2021]. 

Dostupné na internete: https://cartisan.in/regular-car-servicing-what-why-when-and-how/ 
7
EUROEKONÓM. Marketing. [online]. [Citované 05.04.2021]. Dostupné na internete: 

https://www.euroekonom.sk/marketing/ 

8 MATÚŠ, J. a ĎURKOVÁ, K., 2012, s.16 Moderný marketing. Trnava: Fakulta masmediálnej 

komunikácie UCM v Trnave, 2012. 

https://managementmania.com/sk/metody-riadenia
https://managementmania.com/sk/podnikanie
https://managementmania.com/sk/trh-market
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skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo 

potrebujú a chcú.“9 

Taktiež veľmi uznávanou definíciou je práve definícia, ktorá bola prijatá Americkou 

marketingovou asociáciou (AMA). Tá znie nasledovne: „Marketing je procesom 

plánovania a naplňovania koncepcie, oceňovania, propagácie a distribúcie myšlienok, 

výrobkov a služieb, ktorý smeruje k uskutočneniu vzájomnej výmeny, ktorá uspokojí 

potreby jednotlivcov a organizácií.“10 

Ak by sme chceli zhrnúť podstatu a to, čo majú všetky tieto definície spoločné, tak je 

to práve to, že sa jedná o proces zameraný na uspokojovanie potrieb zákazníka a tým aj 

potrieb organizácie alebo konkrétneho človeka.  

 

1.4 Marketingový mix 

Definícia marketingového mixu je vcelku jednoduchá.  Ide o umiestnenie správneho 

produktu alebo jeho kombinácie na miesto, v správny čas a za správnu cenu. Najťažšou 

časťou je dosiahnutie úspechu, pretože musíte poznať všetky aspekty svojho obchodného 

plánu.11 

Marketingový mix obsahuje viac oblastí zamerania ako súčasť 

komplexného marketingového plánu . Tento výraz často odkazuje na bežnú klasifikáciu, 

ako štyri P.  

Pod pojmom štyri P rozumieme: 

• Product (Produkt); 

• Price (Cena); 

• Place (Umiestnenie); 

• Promotion (Propagácia). 

 

 

 

 
9 KOTLER, P. a G. ARMSTRONG, Marketing, 6. vyd., Praha:Grada Publishing, 2004 s.30  
10 BARTÁKOVÁ, G., a iní. 2007. s.11 Marketing manažment II ako v súčasnom trhovom prostredí 

postupovať. Bratislava : 228, s.r.o. 2007.  
11 Autor neznámy . The Marketing Mix 4P’s and 7P’s Explained . [online]. [Citované 06.04.2021]. 

Dostupné na internete: https://marketingmix.co.uk/ 
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Obrázok č. 1: Grafické znázornenie marketingového mixu 

 

 

Zdroj: Spracované podľa  Petra Filáka12 

 

Spoločnosti 4 P používajú spoločnosti na identifikáciu niektorých kľúčových faktorov 

pre ich podnikanie, vrátane toho, čo od nich zákazníci chcú, ako ich produkt alebo služba 

spĺňa alebo nespĺňa tieto potreby, ako je ich produkt alebo služba vnímaná vo svete, ako 

stojí od svojich konkurentov a ako komunikujú so svojimi zákazníkmi.13 

1.4.1 Pochopenie marketingového mixu 

Štyri klasifikácie Ps pre vývoj efektívnej marketingovej stratégie prvýkrát predstavil 

v roku 1960 profesor marketingu a autor E. Jerome McCarthy. V závislosti od odvetvia a 

cieľa marketingového plánu môžu marketingoví manažéri zvoliť rôzne prístupy ku 

každému zo štyroch Ps. Každý prvok je možné preskúmať nezávisle, ale v praxi sú často 

navzájom závislé.  

 

 

 
12 FILÁK, P. Leadership – moderní styl vedení. [online]. [Citované 06.04.2021]. Dostupné na internete 

http://www.krizovy-manager.cz/author/admin/ 
13 TWIN, A.,The 4 PS. [online]. [Citované 06.04.2021]. Dostupné na internete 

https://www.investopedia.com/terms/f/four-ps.asp 
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Produkt     

To predstavuje položku alebo službu určenú na uspokojenie potrieb a želaní 

zákazníka. Pre efektívne uvedenie produktu alebo služby na trh je dôležité zistiť, čo ich 

odlišuje od konkurenčných produktov alebo služieb. Je tiež dôležité určiť, či je možné s 

nimi uvádzať na trh ďalšie produkty alebo služby. 

Cena  

Predajná cena produktu odráža to, čo sú zaň spotrebitelia ochotní zaplatiť. Odborníci 

na marketing musia brať do úvahy náklady spojené s výskumom a vývojom, výrobou, 

marketingom a distribúciou - inak sa to označuje ako cena za cenu. Ceny založené 

predovšetkým na kvalite alebo hodnote vnímanej spotrebiteľmi sa označujú ako ceny 

založené na hodnotách. 

Miesto  

Pri určovaní oblastí distribúcie je dôležité brať do úvahy typ predávaného 

produktu. Základné spotrebné výrobky, ako napríklad papierový tovar, sú často ľahko 

dostupné v mnohých obchodoch. Prémiové spotrebné výrobky sú však zvyčajne dostupné 

iba vo vybraných obchodoch. Ďalšou úvahou je, či umiestniť produkt do kamenného 

obchodu, online alebo do oboch. 

Propagácia 

Spoločným marketingovým kampaniam sa tiež hovorí propagačná zmes. Medzi 

činnosti môže patriť reklama, podpora predaja, osobný predaj a vzťahy s 

verejnosťou. Kľúčovým faktorom by mal byť rozpočet pridelený na marketingový 

mix. Marketingoví odborníci starostlivo zostaviť správu, ktorá často včlení detaily z 

ostatných troch Ps, keď sa snažia dosiahnuť ich cieľové publikum . Dôležité je aj určenie 

najlepších médií na komunikáciu správy a rozhodnutia o frekvencii komunikácie. 14 

 

1.5 SWOT  

Analýza SWOT je rámec používaný na hodnotenie konkurenčnej pozície 

spoločnosti a na rozvoj strategického plánovania. SWOT analýza hodnotí vnútorné a 

vonkajšie faktory, ako aj súčasný a budúci potenciál. 

 
14 KLENTON, W., Marketing Mix. [online]. [Citované 04.04.2021]. Dostupné na internete 

https://www.investopedia.com/terms/m/marketing-mix.asp 

 

https://www.investopedia.com/terms/v/valuebasedpricing.asp
https://www.investopedia.com/terms/v/valuebasedpricing.asp
https://www.investopedia.com/terms/t/target-market.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/020515/how-do-i-determine-my-companys-competitive-advantage.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/020515/how-do-i-determine-my-companys-competitive-advantage.asp
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SWOT analýza je navrhnutá tak, aby uľahčila realistický, na faktoch založený, na 

údajoch založený pohľad na silné a slabé stránky organizácie, iniciatív alebo v rámci jej 

odvetvia. Organizácia musí udržiavať presnú analýzu tým, že sa vyhne vopred poňatým 

vieram alebo šedým oblastiam a namiesto toho sa zameria na kontexty z reálneho 

života. Spoločnosti by ho mali používať ako sprievodcu, nie nevyhnutne ako lekársky 

predpis. 

Použitím interných a externých údajov môže táto technika viesť podniky k 

stratégiám, ktoré budú s väčšou pravdepodobnosťou úspešné a nebudú vzdialené od tých, v 

ktorých boli alebo budú pravdepodobne menej úspešné. Nezávislí analytici SWOT, 

investori alebo konkurenti ich môžu tiež usmerniť, či môže byť spoločnosť, produktová 

rada alebo odvetvie silné alebo slabé a prečo.15 

 

1.5.1 Vizuálny prehlaď SWOT analýzy  

Analytici prezentujú SWOT analýzu ako štvorec rozdelený do štyroch kvadrantov, 

pričom každý je venovaný prvkom SWOT. Toto vizuálne usporiadanie poskytuje rýchly 

prehľad o postavení spoločnosti. Aj keď všetky body pod určitou hlavičkou nemusia mať 

rovnaký význam, mali by predstavovať kľúčové poznatky o rovnováhe medzi 

príležitosťami a hrozbami, výhodami a nevýhodami.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  15 GRANT, M., Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis. [online]. [Citované 

04.04.2021]. Dostupné na internete https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp 
16 GRANT, M., Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) Analysis. [online]. [Citované 

04.04.2021]. Dostupné na internete https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp 

 

https://www.investopedia.com/articles/active-trading/040915/how-big-data-has-changed-finance.asp
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Obrázok č. 2: Grafické znázornenie SWOT  

 

 

Zdroj: Spracované podľa  Jána Pořízeka17 

 

Silné stránky 

Silné stránky popisujú, v čom organizácia vyniká a čo ju oddeľuje od konkurencie : 

silná značka, lojálna zákaznícka základňa, silná súvaha, jedinečná technológia atď. 

 

Slabé stránky 

Slabé stránky bránia organizácii vo výkone na optimálnej úrovni. Sú to oblasti, v 

ktorých sa podnikanie musí zlepšiť, aby zostalo konkurencieschopné: slabá značka, vyšší 

ako priemerný obrat, vysoká úroveň dlhu, nedostatočný dodávateľský reťazec alebo 

nedostatok kapitálu. 

 

 
17 POŘÍZEK, J., Ako využiť SWOT analýzu. [online]. [Citované 06.04.2021]. Dostupné na internete: 

https://www.ecommercebridge.sk/ako-vyuzit-swot-analyzu/ 

https://www.investopedia.com/terms/c/competitive_advantage.asp
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Príležitosti   

Príležitosti sa týkajú priaznivých vonkajších faktorov, ktoré by mohli organizácii 

poskytnúť konkurenčnú výhodu.  

Hrozby 

Hrozby sa týkajú faktorov, ktoré majú potenciál poškodiť organizáciu.  Medzi bežné 

hrozby patria napríklad zvyšovanie nákladov na materiály, zvyšovanie konkurencie, 

obmedzená ponuka pracovných síl. a tak ďalej. 
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2 Charakteristika vybranej spoločnosti  

2.1 Základné údaje o spoločnosti 

Obchodné meno: Group M, a.s. 

Sídlo: Harmincova 2/B, Bratislava – Dúbravka 841 01 

IČO: 47 732 865 

DIČ: 2024080553 

SK NACE: 45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel 

 

Spoločnosť Group M, a.s. sa radí medzi malé podniky, to znamená, že počet 

zamestnancov je vyšší ako 10 a nižší ako 50. Z webovej stránky spoločnosti sme sa 

dozvedeli, koľko zamestnancov pracuje v jednotlivých segmentoch firmy: 

• Vedenie spoločnosti: 2 zamestnanci 

• Predaj vozidiel BMW: 8 zamestnancov 

• Servis: 8 zamestnancov 

• Sklad a náhradné diely: 5 zamestnancov 

Celkový počet zamestnancov však môže byť ešte vyšší, nakoľko tu nie sú zahrnutý 

administratívny zamestnanci, účtovníci alebo brigádnici.  

 

2.1.1 Základné finančné ukazovatele podniku 

Obrázok č. 3: Grafické znázornenie dosahovaných tržieb spoločnosti Group M, a.s. 

 

Zdroj: FinStat.sk 
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Na obrázku č. 3 môžeme vidieť že od roku 2014 kedy servis vznikol, sa tržby do roku 

2019 (sledovane obdobie) zvýšili ako viac ako 25 000 %. Teda z pôvodných 90 000 € na 

23 miliónov. Oproti roku 2017 kedy však tržby dosahovali 26 miliónov sme zaznamenali 

pokles tržieb v roku 2018 aj 2019.  

Obrázok č.4 : Grafické znázornenie zisku spoločnosti Group M, a.s. 

 

 

Zdroj: FinStat.sk 

 

Na obrázku č. 4 môžeme vidieť, že v prvom roku pôsobenia firmy sa spoločnosť 

ocitla v strate vyše 90 000 €, čo je však pri začínajúcej spoločnosti úplne bežné, keďže je 

nutnosť vynaložiť veľké finančné prostriedky na rozvoj podniku. V roku 2015 sa však už 

spoločnosť ocitla v zisku a bolo tomu tak až do roku 2018, kedy sa spoločnosť opäť ocitla 

vo veľkej strate a to vo výške vyše 600 tisíc eur. Tento pokles  mohol byť spôsobený 

napríklad novou investíciou spoločnosti. Hneď v nesledujúcom roku sa však spoločnosť 

opäť ocitla v zisku a to vo výške 106 000 Eur.  

 

Obrázok č.5 : Grafické znázornenie celkových výnosov spoločnosti Group M, a.s. 

 

Zdroj: FinStat.sk 
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Na obrázku č.5 môžeme vidieť vývoj celkových výnosov spoločnosti Group M, a.s. 

Ako môžeme vidieť tak väčšinovú časť výnosov tvoria práve tržby za tovar, výrobky a 

služby a len malú časť iné zložky ako napr. výnosové úroky alebo tržby z predaja majetku 

a materiálu.  

 

Spoločnosť Group M, a.s. je jednou z troch autorizovaných predajcov spoločnosti 

BMW v Bratislave. Zaujímavosťou je aj geografické rozmiestnenie týchto troch 

autorizovaných predajcov. Títo traja autorizovaný predajcovia tvoria spolu vzdušnou 

čiarou spojený trojuholník a každá predajňa sa nachádza na okraji hlavných dopravných 

uzlov z a do Bratislavy. Cieľom je pokryť všetky smery jazdy aby sa v prípade potreby 

dokázal zákazník rýchlo dostať do servisu.  

Spoločnosť Group M, a.s. sa nachádza v Bratislavskej Dúbravke v blízkosti 

diaľničného obchvatu smerom na severo-západ, teda pokrýva zákazníkov prichádzajúcich 

zo Záhoria a Českej republiky.  

Auto Palace Bratislava s.r.o. sa zasa nachádza pri Bratislavských zlatých pieskoch a 

hlavnom dopravnom ťahu v smere na sever Slovenska. Posledným autorizovaným 

predajcom je BMW Auto Motiv s.r.o., ktorý sa nachádza v bratislavskej Petržalke a má za 

cieľ osloviť alebo poslúžiť zákazníkom prichádzajúcim alebo odchádzajúcim z Bratislava 

smerom na juh Slovenska, Rakúska či Maďarska. Aj toto je dôkazom toho, že BMW 

nenecháva nič na náhodu a orientuje sa v maximálnej miere na zákazníka.  

 

Naša sledovaná spoločnosť Group M, a.s., nachádzajúca sa v bratislavskej Dúbravke, 

poskytuje tieto služby: 

- BMW Servis 

• Kontrola technických kampaní 

• BMW Fit Servis 

• BMW Lifestyle 

• Pomoc pri nehode 

• BMW Service Inclusive a BMW Repair Inclusive 

- BMW Originálne príslušenstvo 

- BMW Financial Services  
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• Financial Services 

• Finančný leasing 

• Úver 

• Operatívny leasing 

• Poistenie 

 

Ako môžeme vidieť, naša spoločnosť poskytuje klientovi všetky služby, ktoré 

potrebuje na to aby si kúpil nové auto (finančné služby) a následne ho aj servisoval 

(servisné služby). Za veľké plus považujeme práve balíky Service Inclusive a Repair 

Inclusive. Hlavnou myšlienkou týchto balíkov je to, že zákazník si zakúpi balík podľa 

potrieb, za ktorý zaplatí fixnú alebo paušálnu sumu a do tohto balíka mu spadá druh opráv, 

podľa príslušného balíka ktorý si zvolil.  

2.1.2 Vybavenosť servisu 

Spoločnosť Group M, a.s. disponuje mechanickou dielnou kde zabezpečuje 

kompletnú údržbu a servisovanie vozidiel. V tejto dielni je servis schopný v jednom 

momente obslúžiť až 7 vozidiel, čo považujeme za dostatočne vysokú kapacitu.  

Ďalej spoločnosť disponuje vlastnou klampiarskou dielnou, vďaka ktorej je schopná 

vo vlastnej réžií zabezpečiť tento druh práce naraz až u 3 vozidiel. Ďalej disponuje 

spoločnosť 2 zariadeniami na prezúvanie vozidiel. Jedno z týchto zariadení však zdieľa 

spolu so susedným servisom spoločnosti Audi. Tá pomáha aj v prípade lakovne. V prípade 

ak potrebuje Group M, a.s. nalakovať akýkoľvek diel, je nútená využiť služby iného 

servisu nakoľko sama nedisponuje vlastnou lakovňou. V prípade menších dielov ako napr. 

nárazníky, spätné zrkadlá... spolupracuje s už spomínaním servisom Audi avšak v prípade 

väčších rozmerov je nútená zaniesť tieto diely inému autorizovanému predajcovi v 

Bratislave. Táto závislosť od iných servisov stojí spoločnosť peniaze a hlavne čas, ktorý je 

potrebný na prevoz, dovoz a voľný termín daného servisu. Určite si myslíme, že 

spoločnosť Group M, a.s., by mohla zvážiť postavanie vlastnej lakovne. Tento krok 

považujeme na veľmi efektívny, z dôvodu zníženia nákladov z dlhodobého hľadiska a 

zrýchlenia procesu lakovania a tým aj urýchlenie celého procesu vrátenia automobilu 

zákazníkovi. 
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2.1.3 Ciele poslanie a vízia spoločnosti 

Ciele spoločnosti BMW sú jasne vopred dané. Medzi kľúčové oddelenia patrí predaj 

(sales), popredaj (aftersales), oddelenie marketingu a controllingu. Všetky tieto oddelenia 

si na začiatku každého roku stanovujú ciele, ktoré chcú v danom roku dosiahnuť. Následne 

sa stanovujú plány ako tieto ciele dosiahnuť. Samostatné oddelenia sa zameriavajú najmä 

na krátkodobé ciele zatiaľ čo, strategické ciele stanovené hlavnými predstaviteľmi 

spoločnosti sa týkajú celej spoločnosti BMW. Za hlavný cieľ spoločnosti sa považuje 

udržanie pozície lídra na trhu v rade prémiových vozidiel, zvýšenie predaja a vyrovnanie 

sa konkurencii vo veciach ktoré považujú za silnejšie. 

2.1.4 Zákazníci BMW 

Spoločným znakom zákazníkov BMW je práve dôraz na kvalitu, pohodlie a prestíž. 

Tieto tri veci charakterizujú osobnosti, ktoré si zakúpia vozidlo značky BMW. Ak sa 

pozrieme na zákazníkov z pohľadu veku, spoločnosť pokrýva asi všetky skupiny staršie 

ako 18 rokov. Široké spektrum produktov zabezpečuje, že každý si dokáže nájsť to čo 

vyhovuje jeho požiadavkám. Na mladšie skupiny sú orientované najmä športovejšie 

modely, zatiaľ čo na strednú vekovú kategóriu väčšie a rodinnejšie modely. Pre nadšencov 

elektromobilov ktorý si potrpia na luxus a prestíž sa tu nájdu aj 2 elektromobily. Toto 

široké portfólio modelov je to, čo umožňuje spoločnosti zacieliť na všetky skupiny 

klientov.  

2.2 Marketing spoločnosti BMW  - Group M, a.s. 

BMW využíva mnohé formy marketingových nástrojov. Každá reklama má 

medzinárodný charakter, avšak je tvorená lokálne v jednotlivých krajinách, prípadne 

pobočkách.  

TV spoty: 

Spoločnosť BMW investuje veľké finančné prostriedky do televíznych spotov, ktoré 

môžu potenciálny zákazníci sledovať vo svojich televíziách. Tým, že reklama je tvorená 

lokálne, jej obsah je taktiež prispôsobovaný danej krajine a druhu zákazníkov. Napríklad 

na Slovensku bežia reklamné spoty zamerané na triedy 1 a 2 zatiaľ čo napríklad 

v Nemecku vyššie triedy.   
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Printová reklama: 

Druhou formou je printová reklama, ktorú môžeme vidieť v rôznych časopisoch 

vhodných pre danú cieľovú skupinu spoločnosti. Jedná sa najmä o časopisy 

s automobilovým zameraním ale taktiež veľa reklám je umiestnených v komerčných 

časopisoch.  

Sociálne siete a využitie influencerov 

V dnešnej dobe je tento druh marketingu veľmi známy a efektívny. Spoločnosť BMW 

na Slovensku je veľkým zástancom využívania práve tejto formy marketingu. Hlavnou 

myšlienkou tejto formy marketingu je, že spoločnosť poskytne svoje vozidlá známym 

osobnostiam s veľkým dosahom a publikom na sociálnych sieťach. Tie sa na oplátku 

s týmito vozidlami fotia, dokumentujú svoj život a jazdu v nich, čím tieto vozidlá 

zviditeľňujú a nenútené podsúvajú svojim sledovateľnom.  Táto forma marketingu sa 

ukázala ako veľmi efektívna.  

Podpora predaja 

Ďalšou formou marketingu s ktorou sa v automobilovom segmente stretávame sú 

práve necenové podpory predaja. Najčastejšou formou sú práve skúšobné jazdy priamo 

v predajniach.  

Najznámejšou formou podpory predaja bola práve kampaň „Pristaňte vo Vašom BMW“, 

kedy ste mohli získať zľavu na Vaše nové vozidlo tým že ste zadali kód zakúpenej letenky.  

Medzi ďalšiu formu podpory predaja patria napríklad autosalóny, ktoré sa tiež ukázali 

ako veľmi efektívne. Za najznámejší sa považuje práve ten konajúci sa vo Švajčiarskej 

Ženeve. Na Slovensku sa konajú v Bratislave a Nitre.   

Osobný predaj 

Je považovaný za základnú a kľúčovú zložku komunikačného mixu spoločnosti. 

Všetci predajcovia sú špeciálne vyškolení a ich cieľom je ihneď pri prvom kontakte 

navodiť príjemnú atmosféru, informovať o produktoch, novinkách a zodpovedať 

zákazníkovi každú jeho otázku.  

Public relations (PR) 

PR je ďalším dôležitým nástrojom komunikačného mixu spoločnosti. 

Prostredníctvom neho, komunikuje spoločnosť s verejnosťou. Organizuje tlačové 

konferencie pri vydávaní nových modelov, zabezpečuje brožúry pre rôzne spoločnosti, či 
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sponzoruje rôzne podujatia. Spoločnosť BMW bola napríklad generálnym partnerom Miss 

Slovensko.  

2.3 SWOT analýza spoločnosti BMW  - Group M, a.s. 

V teoretickej časti maturitnej práce sme SWOT analýzu charakterizovali 

všeobecnejšie. V tomto kroku by sme SWOT analýzu použil priamo na spoločnosti BMW, 

konkrétne Group M, a.s.. Ako vieme SWOT analýza sa zameriava na silné stránky, slabé 

stránky, príležitosti a hrozby spoločnosti.  

 

Obrázok č. 6: SWOT analýza spoločnosti Group M, a.s. 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

Ako môžeme vidieť zo SWOT analýzy spoločnosti Group M, a.s., medzi jej silné stránky 

zaradujeme práve jej strategickú lokalitu, pokrývajúcu severozápadnú časť Bratislavy. 

Spoločnosť má dobre meno medzi zákazníkmi a má vybudované silné zázemie 

prostredníctvom materskej spoločnosti, ktorá jej umožňuje pracovať s tými 

najaktuálnejšími tovarmi a službami. Za slabé stránky považujeme skutočnosť, že 

spoločnosť zdieľa niektoré priestory s konkurentom Audi. Ako najväčšiu hrozbu externého 

prostredia považujeme práve rastúci dopyt po elektromobiloch, ktorý by mohol ohroziť 

doterajší trh. Taktiež je tu možnosť vstupu nového konkurenta. Svet elektromobilov alebo 
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iných alternatívnych pohonných palív je však zároveň aj veľkou príležitosťou. Všetko 

záleží od toho, aké strategické kroky podnikne vedenie spoločnosti a či sa rozhodne ísť 

týmto smerom.  
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3 Návrhy a riešenia  

V dnešnej rýchlej a dynamickej dobe, kedy sa trendy, zákaznícke skupiny 

a technológie menia doslova z týždňa na týždeň je problematické predpokladať čo bude 

a čo nebude fungovať na oslovenie našich zákazníkov. Môžeme však rozšíriť 

marketingové aktivity, čím zvýšime pravdepodobnosť dosiahnutia nášho cieľa.  

Myslíme si, že spoločnosť by sa mohla viacej zameriavať na aktivity, kedy svojich 

potencionálnych zákazníkov viacej vtiahne do deja a poskytne mu zážitok, ktorý ho 

presvedčí o kúpe vozidla BMW. To znamená, že by sa firma mohla zúčastňovať na 

viacerých akciách, udalostiach kde by ľudom poskytovala napríklad zážitkové jazdy. 

Jednou z možností je uzatvorenie partnerstva v Tatrách v spolupráci s rezortom Jasná, kde 

by mohla spoločnosť BMW na akciách poskytovať off-road jazdy. V spolupráci s letiskom 

Trenčín by naopak  mohla uskutočňovať športové zážitkové jazdy.   

Ďalším krokom by mohlo byť partnerstvo so športovými klubmi ako napr. HC 

Slovan. Tým by spoločnosť poskytla (na služobné a zároveň reklamné účely) niekoľko 

vozidiel a na oplátku by mali hráči na dresoch logo BMW, tribúny by boli označené logom 

a taktiež by mali aj výstavné kusy vozidiel  na ihrisku, vestibule či pred štadiónom. 

Zároveň by sa na týchto akciách mohli opäť realizovať zážitkové jazdy. Neskôr by sa 

mohli fanúšikovia klubu zúčastnení na zápasoch zapojiť do súťaže o zľavu na nový 

automobil značky BMW tým,  že zadajú číslo vstupenky na webovú stránku spoločnosti 

BMW, kde budú propagované - prezentované aj iné modely značky.  

Ďalšou aktivitou by mohli by napríklad „Raňajky s BMW“. Uskutočňovali by sa  

príležitostne a okrem malého občerstvenia by bol pripravený program, súťaže a rôzne 

aktivity pre rodiny s deťmi, pre dobrodruhov, pre aktívnych seniorov... Zároveň by sa 

prezentovala ponuka vozidiel a doplnkov súvisiaca s témou programu.  Všetci zúčastnení 

by mohli od spoločnosti BMW získať malý darček. Na tomto podujatí by boli zúčastnení aj 

profesionálne vyškolení obchodníci, ktorí by sa snažili navodiť u ľudí príjemnú atmosféru, 

oboznámiť ich s  aktuálnou ponukou vozidiel, odporučiť im typ vozidla podľa preferencií 

zákazníka – rodinné, športové a zvýšiť tým šancu na nákup nového vozidla značky BMW.  

Taktiež si myslíme, že spoločnosť by sa mala aktívnejšie venovať sociálnym sieťam 

ako Facebook či Instagram, kde by mala byť interaktívnejšia so klientmi. Napríklad, by 

som odporúčal vytvoriť filter v instagramových príbehoch, ktorý by umiestnil človeka do 

svojho nového BMW. Mohla by sa vytvoriť súťaž, kde by si ľudia tieto príbehy zdieľali 



 

26 

medzi sebou, označovali spoločnosť Group M a BMW. Tým by aspoň virtuálne dali 

svojim fanúšikom pocit, že majú svoje BMW, čo je prvý krok k tomu aby prišli do 

predajne BMW a neskôr si ho  si ho aj naozaj kúpili. Pomocou takýchto interaktívnych 

prvkov by však spoločnosť udržiavala kontakt so zákazníkmi a mohla by ich tu informovať 

o rôznych akciách, zľavách či podujatiach.  
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Záver 

Cieľom tejto maturitnej práce bolo identifikovať spôsob, akým spoločnosť BMW 

komunikuje so svojimi klientmi a vonkajším svetom a následne navrhnúť nové spôsoby, 

ktoré by túto marketingovú komunikáciu mohli zefektívniť. Tým, že by sme zefektívnili 

marketingovú komunikáciu, zvýšili by sa aj predaje služieb a tovarov čo  by prinieslo vyšší  

zisk a teda by prospeli spoločnosti BMW, udržali aktuálnych zákazníkov a získali nových.  

V úvodnej časti tohto maturitného projektu sme si identifikovali a následne 

charakterizovali základné pojmy spojené s touto tematikou. Tie boli potrebné na následné 

pokračovanie v analytickej časti práce. V druhej časti práce sme si priblížili základné 

informácie o spoločnosti, ktorá je autorizovaným predajcom spoločnosti BMW 

v Bratislave a poskytla nám informácie o tom, ako komunikuje s vonkajším svetom a čím 

všetkým sa zaoberá. Ďalším cieľom našej maturitnej práce bolo vypracovanie SWOT 

analýzy spoločnosti BMW a na základe výsledkov zo SWOT analýzy navrhnúť zlepšenia - 

zmeny, ktoré by prospeli spoločnosti BMW udržať aktuálnych zákazníkov a získať 

nových.  Zefektívnenie marketingovej komunikácie so zákazníkmi je jedným z hlavných 

prostriedkov zvyšovania zisku podniku.  

V poslednej časti práce sme  na základe vypracovanej SWOT analýzy navrhli 

niekoľko spôsobov na zefektívnenie marketingovej komunikácie s cieľom zlepšiť vzťahy 

s už existujúcimi klientmi, získať zákazníkov nových a pomôcť k celkovému budovaniu 

prestížneho imidžu značky BMW.   
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