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Abstract 
 Accessability of the right information in the right time is in present time a big 
concurency advantage. Enterprises, which don’t have in the right time necessarious 
informations, in concurency are loosing in comparison to these companies, which information 
have got. Result of these is inflexible flow of irregular dates and disability for flexible reaction.  
Manager information system can prevent problems like, escape of internal information, irregular 
dates, etc. 
 Enterprise can behave organised against claims and demands of their customers, they 
can solve problems just in time and gain advantage befor concurency. 
Enterprise is in lead – time and become, like company, more agressive and powerfull. 
 Managemant information systems are base for management decision on middle and 
high level of management. 
 Information technologies  are infiltrated to all areas of todays life. The ability of 
effective utilization is large critery, which determine achieve of individual, enterprise and the 
whole community. Utilization of information technologies in enterprise is realized through their 
information system. 
 
 
Abstrakt 
 Dostupnosť správnych informácií v správnom čase je v súčasnosti jednou z 
podmienok pre formovanie konkurenčných výhod. Tie podniky, ktoré nemajú včas potrebné 
informácie konkurenčne strácajú v porovnaní s tými, ktoré potrebnými informáciami disponujú. 
Základnou príčinou tohto stavu sú nevyhovujúce informačné systémy. Tvorba a uplatňovanie 
manažérskych informačných systémov sa preto stáva prostriedkom, ktoré podnikom umožňujú 
pružne sa prispôsobovať požiadavkám svojich zákazníkom a reagovať na zmeny charakteru 
konkurencie v trhovom prostredí.  



Acta Metallurgica Slovaca, 10, 2004, 1 (24 - 28)                                                                                                               25 

 

Úvod 
 Manažér pre svoju prácu potrebuje flexibilné, ľahko uplatniteľné  nástroje, ktoré by 
mu umožnili vyriešiť každý problém riadenia v potrebnom čase. Praktické skúsenosti dokazujú, 
že dobrá intuícia, vytrvalosť a schopnosť jednať s ľuďmi nebude garantovať úspech, ak tieto 
schopnosti riadiaceho subjektu nebudú podložené dokonalými informáciami.[6] Podnik, ktorý je 
schopný vytvoriť si kvalitnejšiu informačnú základňu na každom stupni svojho riadenia, takto 
bude mať predpoklad pre získavanie konkurenčných výhod. Jedným z kľúčových nástrojov, 
ktorý k tomu vedie je manažérsky informačný systém (MIS) založený na uplatňovaní 
moderných informačných technológií.  
 
 
Prínosy MIS 
 Moderný manažérsky informačný systém musí zabezpečovať efektívny výber a 
prezentáciu informácií, pre tvorbu: ekonomických a finančných analýz, plánovanie a 
modelovanie finančnej situácie podniku, zostavenie a prepočet najvhodnejších variant 
podnikateľskej stratégie podniku, odhaľovanie slabých a silných stránok vlastného podniku i 
konkurencie.[3] 
 Hlavným prínosom potom bude výrazné skrátenie času potrebného na vykonanie 
celého algoritmu rozhodovacieho procesu, od identifikácie problémov vyžadujúcich riešenie po 
výkon riadiaceho pôsobenia vedúceho k ich riešeniu .To súčasne znamená, že jednotliví 
užívatelia na každej  úrovni podnikového riadenia získavajú viac času na vykonávanie 
nerutinných a s operatívnym riadením menej súvisiacich v svojej podstate tvorivých činností. To 
má zásadný význam najmä pre vrcholové stupne podnikového riadenia.[1,2] Ďalšou výhodou 
použitia MIS je jednoduchosť práce s informáciami, ich kompatibilitu na každej úrovni riadenia. 
Toto výrazne zvyšuje účinnosť komunikácie a porozumenia ako nevyhnutného predpokladu pre 
tvorbu a inováciu spoločných podnikových myšlienových schém a tým i podnikovej vízie.[4]   
 Riadiaci subjekt podniku získava i možnosť rýchlejšie a spoľahlivejšie rozhodovať, 
cez disponibilitu informácii z rôznych zdrojov na jednom mieste v jednotnom tvare. Vyššie 
uvedeným postupom tak spravidla dochádza k zásadnému zvýšeniu kvality, to znamená 
adekvátnosti, relevantnosti a vhodnosti informácií.[5]  Manažérsky informačný systém je naviac 
možné uplatniť pre všetky typy produkčných funkcií včítane ich špecializovaných aplikácií, 
kedy je vhodné jednotlivé informácie ukladať v elektronickej forme. Manažérsky informačný 
systém umožňuje sledovanie základných i agregovaných informácií a ich dynamickú analýzu.[7] 
 Jednou z alternatív vyššie citovaného prístupu je návrh manžérskeho informačného 
systému v programovom prostredí Power Designer, pre spoločnosť VSH a.s. Turňa (obr.č.1) 
 
 
Popis navrhovaného informačného systému 
 Funkcie navrhovaného informačného systému môžu byť ilustrované cez 
charakteristiky jeho entít, atribútov a vzťahov. 
 
1. Entita Generalny_riaditel  
 Predstavuje objekt, o ktorom je v databáze uložená informácia, pričom jeho atribúty 
predstavujú najhlavnejšie entity celého podniku.  
 
2. Entita Personalny_riaditel_usek. 
 Táto entita je jednou z najdôležitejších entít informačného systému. Obsahuje údaje 
o zamestnancoch, ako napríklad: meno zamestnanca, číslo zamestnanca, ním vykonávaná 
funkcia,  atď. 
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Obr.1 Štruktúra podniku VSH a.s.Turňa v prostredí Power Designeru 
 
 
3. Entita Vyrobny_riaditel_usek  
 Táto entita spolu s výrobným úsekom vytvára on-line predstavu o čase,  výrobe 
a skladovaní výrobkov, atď, čo tvorí jej podstatu. Okrem toho v jej rámci sa uskutočňuje 
simulácia zakázok, plánovanie výroby, sledovanie dennej spotreby ako i zostatkov výroby 
z predchádzajúceho dňa. 
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4. Entita Obchodny_riaditel_usek 
 V tejto entite už zákazník vystupuje ako hlavný atribút. Úlohou obchodného úseku je 
sledovanie všetkých zákazníkov, a to konkrétne sledovanie ich objednávok, požiadaviek 
a odberov tovaru. Popri tom, však daná entita dokáže kontrolovať, či zákazník je platičom, či 
mešká  s platbami a v akom množstve, na aké zľavy má zákazník nárok a na aký druh tovaru sa 
daná zľava vzťahuje. 
 
5. Entita Financny_riaditel_usek  
 Táto entita má veľký význam z hľadiska sledovania fimamčných tokov podniku (cash 
flow). Vyznačuje sa funkčnými vzťahmi prakticky z všetkými podnikovými entitami. Ako 
príklad je možné uviesť: 

- personálny úsek je závislý od finančného úseku, potrebuje vyčísliť odmeny a výplaty 
zamestnancom  a podobne, 

- obchodný úsek prostredníctvom finančného úseku dokáže zistiť stav platieb 
zákazníkov, 

- výrobný úsek plánuje nákup surovín, realizáciu úprav a rozvoj firmy na základe údajov 
poskytnutých finančným úsekom, 

- všetky dispečingy  vo firme fungujú ako „on-line“ prepojené s finančným úsekom, za 
potreby vyhotovenia faktúr alebo iných dokladov potrebných k predaju tovaru, 

- dokonca aj pre samotného generálneho riaditeľa je spomenutá entita nápomocná pri 
sledovaní celkovej finančnej situácie spoločnosti. 

 
6. Entita Dispečing 
 Cieľom entity je zabezpečiť hlavný styk so zákazníkmi z tohto dôvodu sa pokladá za 
srdce podniku. V jeho rámci spája ostatné riadiace centrá priamo alebo nepriamo s relevantnými 
úsekmi podniku. 
 
7. Entita Pravnik 
 Je entitou, ktorá je spojená výlučne s entitou Generalny_riaditel. Podlieha iba 
rozhodnutiam generálneho riaditeľa. 
8. Entita Zakaznik 
 Predstavuje najpodstatnejšiu entitu pre úspešné fungovanie firmy v budúcom období 
(dlhodobá konkurenčná schopnosť na domácom trhu). Entita v sebe zahŕňa: meno zákazníka, 
alebo firmy ktorú zastupuje, číslo zákazníka, adresu a podobne. To znamená údaje potrebné pre 
dodatočnú identifikáciu každého zákazníka. 
Táto entita je spojená s dvoma asociatívnymi entitami a to: 
 
8a) spíše sa zmluva, v ktorej sa zákazníkovi priradí číslo zmluvy, s údajmi o zľavách, na ktoré 
dostal zo strany obchodného úseku firmy VSH a.s.. nárok, 
 
8b) vyhotoví sa objednávka, pričom zákazník už v skoršom čase spísal zmluvu s obchodným 
úsekom. Objednávka tak isto aj v tomto prípade v sebe zahŕňa zľavy, ktoré už predtým boli 
spomenuté v zmluve, v inom prípade sa môže jednať aj o jednorázovú objednávku bez ďalších 
zmlúv.  
 
9. Entita Beton_Colnica_Strazske_Poprad_VZS_Presov, Strk_Geca_Orlov,           

Dlazba_Geca 
9a) Atribút Dispecing 
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 Vytvára hlavné prepojenie medzi jednotlivými závodmi a hlavným dispečingom. Je 
priamo spojený so Zákazníkom a Finančným úsekom. Je kľúčovým atribútom v celom systéme. 
 
9b) Atribút Veduci 
 V danej entite plní rozhodujúce funkcie. Je prepojený s inými entitami podobne ako 
riadiace centrá. 
 
9c) Atribút Doprava Vyroba Sklad Tazba 
 Sú riadené hlavnými atribútmi, ktorými sú Vedúci a Dispečing. 
 
 
Záver 
 Zavedením analyzovaného MIS si VSH a.s. Turňa vytvorila predpoklady pre 
pružnejšie reagovanie na zmeny situácie na trhu, ktorý sa naviac vstupom SR do EÚ výrazne 
mení ako množstvom tak i štruktúrou potenciálnych zákazníkov, tak i charakterom konkurencie. 
Stáva sa prostriedkom pre vytvorenie takej podnikovej stratégie, ktorá jej zabezpečí dlahodobú 
konkurenčnú schopnosť.  
 
 
Literatúra 
[1] Cehlár M., Kyseľová K.: Nástroje ekonomického rozhodovania.Acta Montanistica Slovaca, 

5, 2000, 2, 147-150 
[2] Cehlár M., Kyseľová K.: Štúdia efektívnosti investovania a jej praktická realizácia. Acta 

Metallurgica Slovaca, 5, 1999, 4, 294-309 
[3] Čarnický, Š.: Informačný systém firmy. Ekonóm, Bratislava 1993 
[4] Havlice, Z.: Modelovanie a prototypovanie pri projektovaní informačných systémov. Elfa, 

s r.o., Košice 1999 
[5] Kyseľová K., Cehlár M., Vodzinský V.: Raw Material Resources Basis Evaluation and 

Evolution of Mining Business Evaluation in the Slovak Republic. Rudy i metale nieželazne, 
46, 2001, 8, 355-359 

[6] Rybár, P., Cehlár, M., Tréger, M.: Oceňovanie ložísk nerastných surovín. Štroffek, Košice 
2000 

[7] www.manager.sk 
[8] Príručky Power Designeru 


