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Komplexné hodnotenie efektívnosti 
marketingových aktivít vo firme

! Hodnotenie marketingovej výkonnosti je významným 
doplnkom marketingových aktivít vo firme. Jeho 
význam rastie mno�stvom prostriedkov investovaných 
do marketingu. 

PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.            
zoltan@rozsa.sk
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Komplexné hodnotenie efektívnosti 
marketingových aktivít vo firme

! Marketingová kontrola
" Poslanie kontroly
" Strategická a operatívna kontrola
" Fázy kontroly

! Marketingový audit
" Audit a jeho postavenie v súčasnom mana�mente 

podnikov
" Vzťah marketingové auditu k ostatným typom auditu
" Vzťah marketingového auditu a kontroly
" Zlo�ky marketingového auditu
" Vybrané predpoklady výkonu marketingového auditu 

(systémy, riziká)
" Audítorská správa
" Opodstatnenosť a prínosy marketingového auditu
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Marketingová kontrola

! Poslaním kontroly je včas a hospodárne zistiť
v riadenom procese odchýlky predstavujúce rozdiel 
medzi zámerom a jeho realizáciou, ich rozbor, prijatie 
záverov a ich uplatnenie. Tvorí kritické zhodnotenie 
reality vo vzťahu k zámerom organizácie. 

! Mo�no vymedziť nasledovné fázy kontroly:
" Vypracovanie štandardov 
" Meranie skutočného výkonu
" Porovnanie skutočného výkonu so štandardom
" Uskutočnenie korekcie ak je potrebná
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Strategická kontrola

Kľúčovou úlohou marketingovej stratégie je 
určenie cieľov výkonu organizácie a spôsobu –
stratégie, ako budú tieto ciele dosiahnuté.

Úlohou strategickej kontroly je:
! zistiť, či zvolené ciele a stratégie umo�ňujú firme 

vyu�ívať najlepšie príle�itosti vzhľadom 
k marketingovému prostrediu

! zistiť, či dosiahnutý pokrok súvisí so zvolenou 
stratégiou alebo je dielom náhody.
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Operatívna kontrola

Je kontrolou plnenia cieľov vytýčených 
marketingovou stratégiou. Napr.:

! Kontrola rentability: Skontrolovať ziskovosť
predajných síl, reklamy, podpory predaja, distribúcie

! Kontrola efektívnosti: Skontrolovať efektívnosť
predajných síl, reklamy, podpory predaja, distribúcie

! Kontrola ročného plánu: Účelom je zistiť, či sa 
dosiahlo plánovaných výsledkov, napr. analýza 
predaja, analýza podielu na trhu, analýza mienky 
zákazníkov na trhu

! ....

6

Audit a jeho postavenie v súčasnom 
mana�mente podniku

V trhovej ekonomike má audítorstvo a realizácia 
auditu svoju nezastupiteľnú úlohu. Jeho funkcia 
tradične spočívala predovšetkým v snahe 
zabezpečiť verejnosti a vlastníkom spoľahlivý 
a objektívny pohľad na finančnú situáciu 
a výsledky hospodárenia účtovných jednotiek. 

Vymedzenie auditu ako nezávislého overenia 
účtovných výkazov u� ani zďaleka neobsahuje všetky 
aspekty audítorskej činnosti. Pojem audit sa 
v modernom mana�mente podnikov stal 
nástrojom skvalitňovania riadenia podniku.
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Audit a jeho postavenie v súčasnom 
mana�mente podniku

Všeobecne mo�no moderný audit charakterizovať ako 
samostatnú účelovú profesiu, orientovanú na 
mnohostranné skúmanie a ucelené kvalifikované
hodnotenie podniku ako dynamického objektu 
s jednoznačným záverom z hľadiska účelu, na ktorý 
sa objednáva. Tento účel formuluje objednávateľ
a audítor sa zaväzuje svojou prácou poskytnúť mu 
kvalifikované závery pre rozhodovanie. Jeho funkcia 
spočíva predovšetkým v snahe zabezpečiť pre 
u�ívateľov správy audítora spoľahlivý a objektívny 
pohľad na situáciu a výsledky overovaných subjektov
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Audit a jeho postavenie v súčasnom 
mana�mente podniku

Audit finančných výkazov overuje, či údaje 
v účtovnej závierke auditovaného subjektu 
zodpovedajú skutočnému stavu majetku a záväzkov, 
zdrojov financovania a hospodárenia s majetkom. 
" správnosť, úplnosť, preukázateľnosť a zrozumiteľnosť

predovšetkým účtovných informácii
" fyzickú a účtovnú bezpečnosť operácií
" celistvosť a ochranu majetku

Hlavným cieľom finančného auditu je poskytnúť
primerané uistenie, �e údaje podliehajúce 
auditu neobsahujú významnú nesprávnosť.
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Audit a jeho postavenie v súčasnom 
mana�mente podniku

! Audit zhody hodnotí dodr�iavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov pri finančnom 
riadení a iných činnostiach auditovaného subjektu 
a úroveň vykonávania finančného riadenia 
auditovaného subjektu. 

! Audit operácií a audit výkonnosti mô�eme 
charakterizovať ako formálne a systematické
overovanie operácií, aktivít a výkonu 
organizácie vo vzťahu k zvoleným kritériám, 
stanoveným cieľom. Pri výkonnostnom audite 
audítor interpretuje všeobecný pojem hospodárnosti, 
účelnosti a účinnosti vo vzťahu k predmetu auditu. 
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Audit a jeho postavenie v súčasnom 
mana�mente podniku

! Externý audit mo�no definovať tak, �e ide 
o vykonávanie audítorstva na základe osobitného 
zákona profesionálnymi audítormi (fyzickými 
osobami) alebo audítorskými spoločnosťami. 
Povinnosť vykonať externý audit často vyplýva 
priamo z príslušných zákonov. Externí audítori sa 
riadia stanovenými pravidlami vyplývajúcimi priamo 
zo zákona a interných predpisov Slovenskej komory 
audítorov (SKAU). Pri vykonávaní auditu postupujú
podľa platnej metodiky a štandardov vydávaných 
SKAU.
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Audit a jeho postavenie v súčasnom 
mana�mente podniku

! Interný audit sa spravidla definuje tak, �e ide 
o činnosť, ktorá je vykonávaná špecializovaným 
personálom vo vlastnom podniku. Jeho činnosť sa 
vzťahuje na všetky druhy operácií, ktoré sa v podniku 
uskutočňujú tak, aby bolo zabezpečené vnútorné
overovanie a efektívnosť riadenia, a to tie� nezávisle 
na výkone funkcie a zodpovednosti vedúcich 
pracovníkov daného podniku.
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Vzťah marketingového auditu            
k ostatným typom auditu

! Marketingový audit je podľa Kotlera komplexné, 
systematické, nezávislé a pravidelné hodnotenie 
marketingového prostredia firmy, firemných cieľov, 
stratégií a aktivít. Jeho cieľom je určenie ako 
problémových oblastí, tak príle�itosti a navrhnutie 
opatrení, ktoré by viedli k zvýšeniu marketingovej 
výkonnosti firmy.
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Vzťah marketingového auditu k 
ostatným typom auditu

! Marketingový audit poskytuje jasný obraz toho, 
aká je súčasná trhová pozícia podniku, aký je 
charakter príle�itostí a rizík vo vonkajšom prostredí
(ich druh, intenzita, dôsledky) a aká je schopnosť
podniku zvládnuť po�iadavky a nároky meniaceho sa 
prostredia. 
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Vzťah marketingového auditu a 
kontroly

! Je neprípustné zu�ovať význam a cieľ
marketingového auditu len na kontrolu činnosti 
marketingového oddelenia v podniku. V prípade 
marketingového auditu pôjde o hĺbkovú analýzu toho, 
či je marketingová stratégia v súlade s mo�nosťami 
a zdrojmi,  t.j. či podnik vyu�íva svoje najlepšie 
mo�nosti vzhľadom na charakter zákazníkov, trhy, 
produkty a distribučné kanály.

! Marketingový audit nie je nástrojom 
strategickej kontroly
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Charakteristické znaky 
marketingového auditu

! Komplexnosť marketingového auditu súvisí so 
skutočnosťou, �e obsahuje všetky hlavné
marketingové aktivity, teda nie iba niekoľko 
problémových aktivít.

! Systematickosť znamená, �e audit je štruktúrovaný 
do jednotlivých krokov a procedúr logicky na seba 
nadväzujúcich. Procesy majú štandardizovaný 
priebeh, ktorý je podobný pri všetkých zákazkách na 
vykonanie auditu.

19

Charakteristické znaky 
marketingového auditu

! Nezávislosť mo�no charakterizovať ako: 
" nezávislosť vo vzťahu ku skúmaným informáciám
" nezávislosť vo vzťahu k tým, ktorí tieto informácie 

pripravujú
" nezávislosť voči tým, ktorí tieto informácie pou�ívajú na 

rozhodovanie. 

! Pravidelnosť. Len periodicky vykonávaný 
marketingový audit mô�e firmu udr�ať v dobrom 
stave.  Vo všeobecnosti frekvencia s ktorou sa má
audit spracovávať závisí od charakteru, druhu 
podnikania a miery environmentálnych zmien. 
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Charakteristické znaky 
marketingového auditu

! Riziko
" Audit predstavuje pre audítora v�dy určitú mieru rizika. 

Ešte pred prijatím zákazky musí audítor vykonať také
procedúry, aby prijal rozhodnutie, či zákazku prijme 
alebo nie, a teda, či riziko zákazky ako takej a riziko 
klienta je akceptovateľné.

" Cieľom audítora je udr�ať riziko auditu na prijateľnej 
úrovni a súčasne efektívne vykonať audit.
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Zlo�ky marketingového auditu

! Podľa Kotlera existuje 6 oblastí, ktoré ovplyvňujú
marketing firmy. Objednávateľ auditu sa mô�e obrátiť na 
audítora so �iadosťou o preskúmanie len niektorých 
z týchto zlo�iek, realizáciu jednotlivých funkčných 
auditov podľa potreby, alebo o preskúmanie 
kompletného marketingového systému. 
" Audit marketingového prostredia
" Audit marketingových stratégií
" Audit marketingovej organizácie
" Audit marketingových systémov
" Audit marketingovej produktivity
" Audit marketingových funkcií
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Zlo�ky marketingového auditu

! Audit marketingového prostredia zahŕňa analýzu 
hlavných makroekonomických síl a trendov v rámci 
podnikového prostredia z hľadiska ich minulého 
vývoja a očakávaných trendov, ktoré mô�u poskytnúť
príle�itosť alebo znamenať riziká pre podnik. 

! Audit marketingových stratégií spočíva v posúdení
marketingových cieľov a stratégií podniku 
a vyhodnotení toho, ako korešpondujú so súčasným 
a prognózovaným trhovým prostredím. 
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Zlo�ky marketingového auditu

! Audit marketingovej organizácie je aspektom 
auditu zameraným na špeciálne hodnotenie 
primeranosti štruktúry podniku a jeho vhodnosť pre 
implementáciu stratégie z hľadiska jej formálnej 
štruktúry, funkčnej efektívnosti a vzájomných vzťahov 
medzi jednotlivými oddeleniami v podniku.

! Audit marketingových systémov je zameraný na 
oblasť fungovania štyroch hlavných marketingových 
systémov podniku: marketingového informačného 
systému, marketingového plánovacieho systému, 
marketingového kontrolného systému a systému 
vývoja nových produktov.
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Zlo�ky marketingového auditu

! Audit marketingovej produktivity skúma ziskovosť
rôznych aspektov marketingového programu 
a efektívnosť marketingových výdavkov na rôznych 
úrovniach podniku.

! Audit marketingových funkcií zahŕňa detailné
vyhodnotenie ka�dého z elementov marketingového 
mixu.
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Vybrané bariéry výkonu 
marketingového auditu

! Systémy
! Štandardy výkonu
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Vybrané bariéry výkonu 
marketingového auditu

Systémy: 

Predvídať zmeny prostredia a adekvátne na ne reagovať, 
pre zabezpečenie dynamiky vývoja a flexibility, intuitívne 
je pre ich zlo�itosť a komplexnosť nedostačujúce. 

V organizácii preto musia byť zavedené systémy 
zabezpečujúce schopnosť zisťovať signály 
marketingového prostredia, adekvátne na ne 
reagovať a takto udr�iavať svoj podiel 
marketingového úspechu na lepšej úrovni ako 
konkurencia. 
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Vybrané bariéry výkonu 
marketingového auditu

Pred samotným zahájením prác musí audítor 
zistiť, či v organizácii sú tieto systémy zavedené
a funkčné: 

! marketingový plánovací systém
! marketingový informačný systém
! marketingový kontrolný systém.

28

Vybrané bariéry výkonu 
marketingového auditu

! Hlavným zmyslom marketingového plánovania je 
prispieť k súčinnosti podnikových zlo�iek pri 
vykonávaní budúcich činností s konečným zameraním 
na trh a zákazníkov a k ich optimálnej účinnosti 
v nekonštantnom prostredí.

! Marketingové informačné systémy umo�ňujú
spájať vnútorný �ivot firmy s vonkajším prostredím. 
Jednou z bariér je preto aj nedostatok relevantných 
analýz a informácií.
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Vybrané bariéry výkonu 
marketingového auditu

! Kontrola - identifikáciou zmien a odchýlok umo�ňuje 
organizácii čeliť meniacim sa po�iadavkám a prioritám 
trhu. Zároveň umo�ňuje adaptovať štruktúru 
organizácie pre zaistenie jej budúceho rastu. 
Podporuje účinnosť, redukuje riziko straty hodnoty 
aktív a pomáha zaručovať spoľahlivosť finančnej 
situácie a dodr�ovanie platných zákonov a noriem.
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Vybrané bariéry výkonu 
marketingového auditu

Zodpovednosť za návrh a implementáciu týchto 
systémov je na strane mana�mentu, nie audítora. 

Avšak existencia a funkčnosť majú, z pohľadu 
kontrolného systému, podstatný vplyv na stanovenie 
úrovne rizika auditu. 

Neexistencia alebo nefunkčnosť marketingového 
informačného systému a plánovacieho systému sú
preká�kou znemo�ňujúcou audit ako taký vôbec 
realizovať.
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Vybrané bariéry výkonu 
marketingového auditu

Štandardy: 
! Je potrebné, aby audítor rozpracoval všeobecné

podmienky výkonu organizácie do konkrétnych 
hodnotiacich kritérií, s ktorými bude organizáciou 
dosiahnuté výsledky porovnávať. Táto časť je pri 
marketingovom audite kľúčovou, nakoľko 
nevhodne pripravené kritériá zni�ujú
dôveryhodnosť výslednej správy audítora. Bez 
vhodne zvolenej sústavy kritérií výkonu 
organizácie naviac nie je mo�né marketingový 
audit vôbec realizovať.
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Vybrané bariéry výkonu 
marketingového auditu

! V marketingovom audite jednoznačné kritériá
hodnotenia neexistujú, naviac to čo platí v jednej 
organizácii absolútne, nemusí v inej platiť ani len 
čiastočne. Preto je zvýraznený význam odbornosti 
a tvorivého prístupu marketingového audítora, ktorý 
musí byť schopný diferencovať relatívny význam 
jednotlivých problémov v rôznych situáciách.

! Audítor zostaví štandardy výkonu tak, �e 
interpretuje všeobecný pojem hospodárnosti, 
účelnosti a účinnosti vo vzťahu k predmetu 
auditu.
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Vybrané bariéry výkonu 
marketingového auditu

! Audítor zostaví štandardy výkonu tak, �e 
interpretuje všeobecný pojem hospodárnosti, 
účelnosti a účinnosti vo vzťahu k predmetu 
auditu.
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Vybrané bariéry výkonu 
marketingového auditu

Pre zabezpečenie porovnateľnosti výstupov 
jednotlivých audítorov, musia hodnotiace 
kritéria vykazovať nasledovné znaky:

! Spoľahlivosť. Spoľahlivé kritériá vyústia v rovnaký 
záver, ak sú pou�ité iným audítorom za rovnakých 
okolností.

! Objektivita. Objektívne kritéria sú oslobodené od 
akejkoľvek predpojatosti audítora alebo mana�mentu.

! U�itočnosť. Pou�itie u�itočných kritérií vyústi do 
výsledku napĺňajúceho potreby u�ívateľa. 
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Vybrané bariéry výkonu 
marketingového auditu

! Dobrú definovateľnosť. Je treba dbať na to, aby boli 
ľahko pochopiteľné, jednoznačne definované, a to 
najmä v tom čo merajú a odkiaľ by mali pochádzať
podkladové dáta.

! Jasnú priraditeľnosť v tom slova zmysle aby 
auditovaný subjekt mal na ne priamy dosah svojou 
činnosťou.

! Porovnateľnosť. Keď porovnávame výkonnosť
v súčasnosti s minulosťou, alebo inými organizáciami. 
Ako pomôcka v tomto prípade mô�e slú�iť napríklad 
pou�itie štandardných ukazovateľov, minimalizovanie 
zmeny v priebehu času.
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Vybrané bariéry výkonu 
marketingového auditu

! Dostupnosť. Ukazovatele by mali byť dostupné
a vhodné z hľadiska nákladov.

! Komplexnosť. Aby zahŕňali v sebe všetky podstatné
znaky hodnoteného výkonu.

! Akceptovateľnosť.

! Iba odborne stanovené hodnotiace kritériá
pomáhajú zabezpečiť, �e slu�by poskytnuté
rôznymi odborníkmi sú na rovnako kvalitnej 
úrovni a �e výstupy jednotlivých audítorov sú
porovnateľné.
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Audítorská správa ako nástroj 
komunikácie

! Vymedzenie rozsahu prác, ktoré majú byť vykonané, 
je otázkou profesionálneho prístupu audítora. 
Rozhodnutie o tom, či boli vykonané všetky práce, je 
tak rozhodnutím o tom, či ešte jestvuje významné
riziko mo�nej chyby. Ak u� audítor nepova�uje za 
nutné uskutočniť dodatočné práce zabezpečí
syntézu vykonaných prác a spíše správu.
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Audítorská správa ako nástroj 
komunikácie

! Audítorská správa je hlavným dokumentom 
prezentujúcim výsledok práce audítora. Je vyústením 
procesu zberu a hodnotenia audítorských dôkazov 
a zároveň nástrojom komunikácie medzi audítorom 
a u�ívateľom správy. Prostredníctvom správy audítor 
poskytuje hodnotu alebo ú�itok svojim klientom.
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Audítorská správa ako nástroj 
komunikácie

! Keď�e úlohou marketingového auditu je odborné
posúdenie marketingových činností, musí
obsahovať kvantifikáciu výsledkov a stanovenie priorít 
riešenia zistených nedostatkov. Jej obsah by mal byť
ľahko zrozumiteľný, nemal by byť nejasný alebo 
nejednoznačný, mal by zahrnovať iba informácie, 
ktoré sú podlo�ené kompletným a relevantným 
audítorským dôkazom a mal by byť nezávislý, 
objektívny a konštruktívny.
" informovať o tom, čo audítor zistil
" presvedčiť u�ívateľa správy o dôle�itosti 

a dôveryhodnosti zistení
" priviesť mana�ment k prípadným zmenám a náprave.
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Opodstatnenosť a prínosy 
marketingového auditu

! Keď�e právne prepisy neukladajú organizáciám 
povinnosť overovať auditom marketingové činnosti, 
ka�dý kto o takúto slu�bu dobrovoľne po�iada očakáva 
�e mu prinesie určité prínosy:

" objednávateľovi poskytuje objektívne a nezávislé
overenie marketingového správania mana�érov či 
výkonu a hodnotí existujúce príle�itosti. 

" často vedie ku nájdeniu strategickej marketingovej 
príle�itosti. 

" pomáha určovať priority pre marketingové programy.
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Seminár

! Vo zvolenej firme a predmete podnikania navrhnite 
spôsob výberu štandardov výkonu. (Na základe akých 
kritérií by ste vo zvolenej firme vykonali audit) 
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