
 

Vzdelávací modul 8 
 
Poslanie a obchodná stratégia 



 

EQF definícia 

Vedomosti 

• Porozumenie pojmu 

vyhlásenie o misii; 

ako je štruktúrovaný 

podnikateľský plán 

a aké dôležité 

informácie by mal 

obsahovať každý 

prvok 

podnikateľského 

plánu. 

• Uvedomenie si 

šancí, ktoré môže 

mať podnikateľský 

plán. 

Zručnosti 

• Byť schopný napísať 

vlastný obchodný 

plán vrátane 

zhrnutia, poslania, 

obchodného popisu, 

plánu riadenia, 

marketingového 

plánu. 

• Identifikácia šancí a 

rizík týkajúcich sa 

vášho súčasného 

podnikania, ako aj 

budúcich 

podnikateľských 

nápadov. 

Kompetencie 

• Štruktúra, 

komunikácia a 

prezentácia 

kľúčových aspektov 

vášho podnikania: 

•ostatným (napr. 

získanie prístupu k 

finančným zdrojom); 

•pre seba a svojich 

kolegov / rodinu, 

aby identifikovali 

problémy a 

príležitosti vo vašom 

podnikaní. 



 

Čo je to poslanie? 

... je krátke vyhlásenie, ktoré 

opisuje hlavný účel podnikania 

... využíva jedinečné okolnosti 

farmy na to, aby definoval „kto, 

čo, prečo a ako“ a pomohol tak 

rozvíjať podnikateľský plán farmy 

… zdôrazňuje jedinečnú filozofiu 

a špecifikum farmy, pokiaľ ide o 

metódu výroby, komoditu a 

cieľový trh 

 

… môže zjednotiť ľudí 

zapojených do aktivít farmy 

spoločným smerom a účelom 

 

… stanovuje ciele a normy a 

poskytuje jasné kritériá 

rozhodovania 

 

Vyhlásenie 

misie ... 
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Vypracovanie vyhlásenia o poslaní (1)  

o Aký typ farmárskeho podniku mám (chcem)? 

• Farma na obilie, krmovinárstvo alebo seno, farma na zeleninu, pestovateľskú škôlku, ovocné dreviny 

atď. 

o Ktoré slová alebo frázy popisujú moje poľnohospodárske postupy? 

• Organické, konvenčné, udržateľné, kŕmené trávou, bez hormónov, biodynamické, atď. 

o Ktoré slová alebo frázy najlepšie vystihujú zásady alebo hodnoty, ktoré sú základom môjho výberu 

poľnohospodárskych postupov? 

• Kvalita, dobrá cena, prírodné, vidiecke, dedičstvo, efektívne, zapojenie komunity, čerstvé, zdravé, 

miestne, udržateľné atď.   

o Ktoré slová alebo frázy najlepšie vystihujú spôsob, akým (chcem) predávať svoje výrobky / služby? 

• Priamy maloobchodný predaj, veľkoobchody, poľnohospodári alebo trh so skladovými priestormi, 

samozber, agroturistika, zábava atď.  
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Zdroj: www.pixabay.com 



Vypracovanie vyhlásenia o poslaní (2) 

o Ktoré slová alebo frázy najlepšie vystihujú to, čo chcem, aby bola moja farma známa? 

• Rodinná atmosféra, ľudskosť, sviežosť, vysoká kvalita, vynikajúca kvalita, čestnosť, spravodlivosť, 

integrita, progresivita, privítanie atď.… 

o Ktoré slová alebo frázy najlepšie vystihujú moju zákaznícku základňu? 

• Miestni spotrebitelia, maloobchodníci, predajne, reštaurácie, turisti, etnické trhy atď. 

 

o A nakoniec:  

• Existuje ešte niečo iné, čo robí môj podnik / podnik jedinečným? 

5 Zdroj: www.pixabay.com 



Príklady vyhlásenia o poslaní (1) 

Oregon Berry Packing, Inc. 

„Vyrábať produkty, ktoré vytvárajú vzájomne výhodné vzťahy medzi našimi 

zákazníkmi, pestovateľmi a našou spoločnosťou. So zameraním na 

prémiových zákazníkov a pestovateľov, prísnymi normami balenia a trvalo 

udržateľnými poľnohospodárskymi postupmi sa naša spoločnosť venuje 

ochrane trvalo udržateľného poľnohospodárstva. “ 

http://www.oregonberry.com/about/ 
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Príklady vyhlásenia o poslaní (2) 

Farma Silver Snaffle:  

 

„Farma Silver Snaffle je priateľské miesto s nízkou úrovňou 

stresu, kde sa učí klasická jazda na koni. Študenti a kone sa 

zoznamujú pomaly a správne, aby vzbudili vzájomnú 

dôveru a zaistili si úspech. Na farme Silver Snaffle Farm 

jazdíme za láskou k športu a zvieratám. “ 
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Podnikateľský plán: definícia 
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Podnikateľský plán je plán toho, ako podnikateľ plánuje organizovať svoje budúce podnikanie a vykonávať 

činnosti potrebné a dostatočné na to, aby podnik uspel. Na základe vyhlásenia o misii je to nevyhnutný 

nástroj na plánovanie, riadenie a riadenie podniku. 

Okrem toho podnikateľský plán: 

• Objasňuje prevádzkové a finančné ciele podniku a obsahuje podrobné plány a rozpočty, ktoré ukazujú, 

ako sa majú ciele plniť; 

• Slúži ako hodnotenie obchodných príležitostí na úspech; 

• Funkcie ako písomné zhrnutie obchodnej činnosti, jej prevádzkových a marketingových príležitostí a 

stratégie, ako aj zručnosti a schopnosti vedúceho a zamestnancov. 



 

Podnikateľský plán: Prečo ho potrebujem? (1) 
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Prečo by mal poľnohospodár potrebovať podnikateľský plán? 

Existuje 5 hlavných dôvodov, prečo mám podnikateľský plán pre moju farmu / firmu: 

1. Písanie myšlienok ma núti definovať / vylepšiť moju farmu / firmu:  

• Zhodnoťte súčasnú situáciu: Kde som teraz? 

• Stanovte si ciele podnikania: Kam idem? 

• Zostavte si poslanie farmy. 

2.  Podnikateľský plán mi umožňuje stanoviť ciele pre moju farmu / podnikanie: 

• Krátkodobé a dlhodobé plánovanie; 

• Hodnotenie trhových podmienok; 

• Určenie histórie a smerovania mojej farmy; 

• Určenie kľúčových hráčov v mojej činnosti; 

• Hodnotenie mojich schopností, talentov, zdrojov atď. 

Zdroj: www.pixabay.com 



 

Podnikateľský plán: Prečo ho potrebujem? (2) 

3. Umožňuje mi efektívne zdieľať a vysvetľovať svoje ciele a víziu s ostatnými: 

• Dokážte každému / mne, že moja vízia je realistická; 

• Bankári a investori často vyžadujú pôžičku alebo investíciu pred obchodným plánom; 

• Neziskové a grantové agentúry môžu vyžadovať podnikateľský plán.  

4. Poskytuje nástroje na kvantifikáciu úspechu môjho podnikania: 

• Cieľový predaj; 

• Rast a expanzia; 

• Trhový podiel; 

• Zisky.  

5. Podnikateľský plán môže pomôcť zistiť potenciálne problémy / úskalia skôr, ako začnem, napríklad 

súťaž, právne obavy, otázky zodpovednosti a potreby práce            
 

  

  

Podnikateľský plán ma môže ochrániť pred pokračovaním v myšlienke, ktorá nemá dobrý „zmysel 

pre podnikanie“. Porozumenie potenciálnym problémom vopred môže navyše umožniť správne 

plánovanie. 10 



 

Podnikateľský plán: Čo by v ňom malo byť? (1) 

Čo by malo byť v podnikateľskom pláne? 

Podnikateľský plán by mal obsahovať: 

• opis a vymedzenie toho, kto je zapojený, aké potreby spotrebiteľov budú 

uspokojené, čo je predajný výrobok/služba a trhové prostredie; 

• plán výroby a propagácie produktu / služby; 

• zoznam zdrojov potrebných na dosiahnutie plánu a kedy sú potrebné; 

• zhrnutie očakávaných výsledkov (písomné zhrnutie podniku, jeho prevádzkové 

a finančné detaily, marketingové príležitosti a stratégie, ako aj zručnosti a 

schopnosti vedúceho a zamestnancov). 
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Podnikateľský plán: Čo by v ňom malo byť? (2) 

Stručne povedané, väčšina podnikateľských plánov obsahuje: 

• zhrnutie (pozri nižšie) 

• vyhlásenie misie (pozri vyššie) 

• popis firmy (pozri nižšie) 

• plán riadenia (pozri nižšie) 

• výrobný plán (pozri modul 10) 

• marketingový plán (pozri nižšie) 

• finančný plán (pozri modul 9) 

• šance a riziká (pozri nižšie) 
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Zdroj: www.pixabay.com 



  

Zhrnutie 

Zhrnutie poskytuje stručný prehľad súčasnej situácie a očakávaní do budúcnosti. Je to jedna z 

najdôležitejších kapitol podnikateľského plánu. Na maximálne dvoch stranách by sa mali uviesť všetky 

informácie zásadného významu. Predovšetkým je potrebné zaistiť, aby sa jasne uvádzali ponúkané služby a z 

toho vyplývajúci prínos pre zákazníka. Nemal by chýbať stručný opis trhového potenciálu, kapitálovej 

požiadavky a požadovanej ziskovosti. Aj keď je táto kapitola uvedená na začiatku podnikateľského plánu, 

zvyčajne je napísaná ako posledná, pretože sumarizuje celkový podnikateľský plán a predstavuje základné 

prvky, aby čitateľ dokázal zachytiť konkrétne silné stránky a najdôležitejšie faktory úspechu spoločnosti na 

pohľad. V prípade, že je to jediná vec, ktorú si čitateľ prečíta, musí poskytnúť prehľad toho, čo chcete urobiť 

alebo dosiahnuť. 
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Popis činnosti firmy 

Popis činnosti firmy je krátky opis podnikania: hlavný koncept, veľkosť podniku, kde sa nachádza obchod a 

aký produkt alebo služby sa budú poskytovať klientom alebo zákazníkom. Musíte uviesť - napríklad, ak 

chcete hospodáriť - kedy a kde bude výsadbová sezóna, kedy sa uskutoční zber. Mali by ste tiež opísať, kedy 

a ako začala farma svoju činnosť a uviesť vaše budúce plány. Ak je to možné, nastavte si míľniky. Na 

doplnenie obchodného popisu je v záverečnom vyhlásení jasné, prečo si myslíte, že máte úspešný obchodný 

plán, a prečo by potenciálne zainteresované strany mali investovať do vášho podnikania. 
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Plán riadenia 

Cieľom plánu riadenia je dať odpovede na nasledujúce otázky: 

• Kto riadi podnikanie? 

• Kto iný pracuje/bude pracovať v odbore? 

• Aké sú funkcie zamestnancov v danom ročnom období? 

• Aké zručnosti sú potrebné pre kľúčové pozície? 

• Aká je kvalifikácia každej osoby? Poskytnite informácie o kľúčových zamestnancov! 

 

Dodatočne k zamestnancom:  Nezabudnite na budovanie siete! 

 

• Aké máte prepojenia na ľudí iných ako vašich zamestnancov, ktorí by mohli byť cenní pre vaše 

podnikanie/farmu? 

• Ste súčasťou akejkoľvek relevantnej organizácie alebo združenia? 

15 
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Marketingový plán (1) 

Bez zákazníkov vaša firma neexistuje. Marketingový plán je o definovaní vášho zákazníka alebo cieľového 

trhu a o prispôsobení vašich stratégií produktov, cien, distribúcie a propagácie tak, aby uspokojili vašich 

zákazníkov. 

 

Zvážte nasledujúce aspekty: 

 

• Trhy: 

• Kto sú cieľoví zákazníci a čo si cenia? 

• Koľko potenciálnych zákazníkov je tu? Koľko a koľko budú kupovať? 

• Aká je celková veľkosť trhu? Vzniká, rastie alebo zmenšuje sa trh? 

• Výrobok: 

• Aký produkt bude ponúkaný a aký je jedinečný? 

• Ako dlho vydrží produkt? Ako budú zákazníci používať tento produkt? Budú potrebovať špeciálne 

znalosti alebo služby, aby ich mohli používať? 

• Miesto: 

• Kde kupujúci hľadajú farmu s produktom alebo službou? 

• Ako získate prístup k správnym distribučným kanálom? Potrebujete predať maloobchodníkom? 

• Čo robia vaši konkurenti a ako sa z toho môžete poučiť a / alebo zmeniť váš produkt?  16 



Marketingový plán (2)  

• Konkurencia:  

• Kto sú vaši konkurenti a ako si budete môcť konkurovať?  

• Môžu byť noví účastníci? 

• Ceny: 

• Ako oceníte svoj produkt alebo službu? 

• Aká je vnímaná hodnota vášho produktu alebo služby pre spotrebiteľa? 

• Je vaša cena v súlade s vnímanou hodnotou trhu? 

• Reklama: 

• Ako a čo budete komunikovať s kupujúcimi alebo zákazníkmi? 

• Máte marketingovú stratégiu s dobrými propagačnými, reklamnými a brandingovými stratégiami? 

• Distribúcia:  

• Ako a kedy presuniete svoj produkt na trh?  

• Aký trhový kanál budete používať? 

• Balenie:  

• Ako predstavíte produkt zákazníkovi? 
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Marketingový plán: Ceny (1) 

Existuje 8 hlavných stratégií určovania ceny vášho produktu: 
 

1. Konkurenčné ceny: 

• predátorské ceny: jedna spoločnosť nastaví svoju cenu pod cenu, aby vytlačila svojich konkurentov z 

trhu; 

• nedoporučuje sa pre malé podniky, cenové vojny sa nedajú ľahko vyhrať. 

2.  Nákladovo orientované určovanie cien: 

• na základe nákladov vrátane výroby, marketingu a propagácie - a návratnosti za váš čas a investície. 

3.  Flexibilné alebo variabilné stanovovanie cien: 

• bežné pri vyjednávaní. Ceny sú flexibilné podľa jednotlivých kupujúcich, ročného obdobia alebo 

dokonca denného času, napr. zbaviť sa prebytočných produktov. 
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Marketingový plán: Ceny (2) 

4. Penetračné alebo propagačné ceny: 

• stanovenie ceny pod cenu na chvíľu na získanie zákazníkov; 

• výhoda: bráni hospodárskej súťaži, existuje však aj riziko straty peňazí. 

5. Ceny výrobnej linky: 

• označenie radu produktov v konkrétnom cenovom rozpätí; 

• príklad: Klasifikácia výrobkov v riadkoch „cenovo dostupné“ a „prémiové“. 

6. Relatívne ceny: 

•  nastavenie ceny nad, pod alebo za súčasnú trhovú cenu. 

7. Skimming ceny: 

• začnete vyššou krátkodobou cenou, aby ste sa rýchlo zotavili z nákladov a potom znížili cenu na 

dlhodobú cenu; 

• možné iba vtedy, ak existuje iba málo alebo žiadnych konkurentov. 

8. Zmluvné ceny: 

• dlhodobé dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. 19 



Ohrozenia Príležitosti 

 

Šance a riziká (1)  

Farmy čelia vonkajším príležitostiam a hrozbám, ktoré sú mimo ich kontroly. Farmy majú tiež svoje silné a 

slabé stránky, ktoré sú pre ich podniky interné, ako sú napríklad poloha, kvalifikácia členov rodiny a pozícia v 

peňažných tokoch. Vykonaním analýzy vnútorných a slabých stránok a vonkajších príležitostí a hrozieb 

podniku sa môžu odhaliť prehliadnuté riziká a nájsť neočakávané šance. 

 

Ak chcete byť efektívny, silné a slabé stránky, príležitosti, hrozby (SWOT) 

analýza by mala byť veľmi úprimným a čestným hodnotením firmy. 

 

 Vždy pamätajte: niektoré riziká môžu byť tiež príležitosti! 

20 

Silné stránky Slabé stránky 

SWOT 



 

Šance a riziká (2) 

Silné stránky Slabé stránky Príležitosti Ohrozenia 

Atribúty osoby 

alebo firmy 
Vonkajšie podmienky 

• kultúrne a demografické trendy 

• trendy v oblasti trhu / globalizácie 

• vstupné náklady 

• technológie 

• predpisy 

• vládne programy / politické zmeny 

 

• financie 

• marketing 

• zisk/predaj 

• personál 

• výroba 

• vybavenie   21 



Šance a riziká (3) 

• Aké úrovne výroby máte teraz alebo chcete dosiahnuť? 

• Poskytuje sa lokalita priamemu alebo 

veľkoobchodnému marketingu? 

• Koľko pôdy vlastníte alebo ku ktorej máte prístup? 

• Aké stroje a zariadenia máte? 

• Aký je ich vek a stav? 

• Môžu byť lepšie využité? 

• Aký je váš finančný stav? 

• Aké sú zručnosti majiteľa / manažéra? 

• Obmedzujú vaše schopnosti a zdroje alternatívy? 

• Aké sú marketingové a výrobné príležitosti? 

• Aké marketingové kanály sú možné? 

• Dokážete vytvoriť aliancie s inými podnikmi, ktoré 

by mohli doplniť vaše? 

• Vyžaduje si váš strategický plán väčšiu odbornosť 

alebo zdroje, ako máte v súčasnosti? 

• Aké zručnosti a schopnosti majú zamestnanci? 

• Ktorí členovia rodiny budú zapojení do podnikania 

a aké sú ich jedinečné talenty a záujmy? 

• Kto bude ďalšou generáciou manažmentu? 

• Aký vplyv má usporiadanie poľnohospodárskej 

činnosti na efektívnosť výroby? 

• Máte primeraný nákladovo efektívny prístup k 

zdrojom, ako je napríklad voda? 

Opýtajte sa sami seba… 
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Šance a riziká (4) 

A nezabudnite sa pozrieť na ostatných! 

• Aká veľká je konkurencia? 

• Kto sú konkurenti? Kde sa nachádzajú? 

• Je trh / žiadosť o váš typ produktu dosť veľká pre vás všetkých? 

• Existujú nejaké očakávané zmeny / vývoj týkajúce sa trhu, ktorý možno očakávať v blízkej alebo vzdialenej 

budúcnosti? 

• Aké sú vaše silné stránky v porovnaní s konkurenciou? 

• Aké sú slabé stránky? Dokážete ich prekonať? 

• Ak áno, ako? 

• Ak nie, mali by ste sa pokúsiť prispôsobiť svoj produkt / službu tak, aby sa zmestili do iného výklenku? 

Alebo by ste mali diverzifikovať svoje portfólio, aby ste znížili riziko? 
23 



 

Rozvoj obchodnej stratégie (1) 

Po zhromaždení všetkých informácií v predchádzajúcich krokoch ste teraz v stave vyvinúť alternatívne 

stratégie, ktoré dosiahnu ciele vašej farmy/podnikania. Vypracovaním obchodnej stratégie sa zmapuje kurz, 

ktorým sa spoločnosť dostane zo svojej súčasnej do požadovanej pozície: 

• prispôsobte silné a slabé stránky vonkajším príležitostiam a hrozbám; 

• zamerajte sa na to, čo dokážete urobiť lepšie ako konkurencia; 

• v prípade neočakávaných problémov s hlavnou stratégiou pripravte alternatívne stratégie, ktoré ešte 

dosiahnu ciele poľnohospodárskeho podniku; 

• udržiavanie nízkych nákladov je dôležitým faktorom bez ohľadu na to, aký typ stratégie hospodárskej 

súťaže si vyberiete. 

24 



Rozvoj obchodnej stratégie (2) 

• Zvýšenie výnosov; 

• Zlepšenie finančnej situácie (ziskovosť, likvidita, 

solventnosť, úverové a inkasné politiky atď.); 

• Držte krok s konkurenciou alebo mimo nej; 

• Zvýšenie efektívnosti a produktivity; 

• Dosiahnuť a udržiavať vynikajúci zákaznícky 

servis; 

• Využite vznikajúce trendy; 

• Zvýšiť využívanie technológie na zlepšenie 

prevádzky; 

• Zlepšiť pracovné vzťahy, rozvoj ľudských zdrojov 

a odbornú prípravu (personálne otázky: správa 

miezd, opisy pracovných miest, výhody, 

personálne príručky atď.); 

• Zlepšiť internú komunikáciu; 

• Zlepšiť vzťahy s distribútormi a / alebo 

dodávateľmi; 

• Zlepšenie vzťahov s verejnosťou, reklamy, 

propagácie atď .; 

• Vylepšiť alebo vylepšiť výrobky a služby; 

• Využite fyzické vybavenie (umiestnenie, 

kapacita, usporiadanie, parkovanie atď.); 

• Zlepšiť alebo zvýšiť poistné krytie; 

• Využite alebo zlepšite organizačnú štruktúru; 

• Zabezpečiť riadny odchod do dôchodku a 

prevod vlastníctva a kontrolu nad vyššími 

vlastníkmi na podriadených alebo 

potenciálnych vlastníkov. 

Stanovenie kľúčových oblastí výsledkov (KOV) - oblasti, v ktorých musí organizácia dosiahnuť úspech, 

aby mohla rásť a prosperovať - môže uľahčiť spracúvanie a uprednostňovanie cieľov, prideľovanie zdrojov 

a koordináciu s ostatnými oblasťami. Niektoré príklady KOV sú: 



Hodnotenie obchodnej stratégie 

Po formulovaní a výbere alternatívnych stratégií je potrebné ich vyhodnotiť. 

Uvádzame niekoľko možných premenných hodnotenia obchodnej stratégie: 

• vysoká kvalita vs. nízka cena; 

• úzka verzus široká produktová rada; 

• high-tech vs. low-tech produkty; 

• nové/trendy vs. tradičné výrobky; 

• prispôsobené verzus štandardné produkty; 

• medzera na trhu vs. bežný trh; 

• väčšie výhody oproti menším výhodám; 

• včasné vs. neskoršie výhody; 

• bezpečnosť verzus riziko. 
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Implementácia obchodnej stratégie 

 

Jednoducho povedané, implementácia obchodnej stratégie je proces, ktorým sa zavádzajú plány a 

stratégie na dosiahnutie cieľov. Preto je vhodné zahrnúť nasledujúce kroky: 

• zapojte manažérov alebo iných kľúčových zamestnancov, ale aj „normálnych“ zamestnancov, zapojených 

do stanovovania a zavádzania nového strategického kurzu; 

• preveďte zvolenú stratégiu do organizačného konania, aby ste sa uistili, že ľudia rozumejú tomu, čo 

potrebujú a prečo; 

• vytvárajte politiky podporujúce stratégiu; 

• a v neposlednom rade monitorujte a prispôsobujte svoju stratégiu. Aspoň raz za rok by ste mali 

skontrolovať svoju stratégiu a skontrolovať ju oproti zmenám vo vašom externom a konkurenčnom 

prostredí, ako aj vo vašom vnútornom prostredí. 
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Ak je v súčasnosti v podnikaní jedna konštanta, je to 

zmena! 
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