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1  PODNIKOVÉ  PROCESY 
 

1.1 Podnikový proces 
 

Ľudia, ktorí sa zaoberajú výrobou, už dlho rozmýšľajú v kategórii výrobných procesov. 

Koncepcia podnikových procesov sa objavila len zhruba pred štyridsiatimi  rokmi a narazila 

na obrovský nezáujem. Podnikové procesy existovali, existujú a budú existovať aj 

v budúcnosti v každej organizácii, pretože sú vyjadrením pracovných postupov, v ktorých 

jednotlivé zdroje (pracovníci, stroje, informačné systémy, finančné prostriedky   a pod.) 

transformujú vstupy  na výstupy tak, ako je to znázornené na obrázku č. 1. 

 

 

         Vstupy                                     Výstupy 

 

 
Obrázok č. 1   Transformácia vstupov na výstupy                      

 Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Proces vo všeobecnosti možno stručne definovať ako dej, ktorý práve prebieha. Ide tu o 

neprestajný tok informácií a signálov, o postupnosť vzájomne súvisiacich zmien alebo 

udalostí, ktoré sú navzájom prepojené kauzálnymi alebo štrukturálno - funkčnými 

závislosťami. 

Proces je termín používaný v súčasnosti veľmi často. Výraz pochádza z latinského 

„processus“, čo v preklade znamená prechádzanie alebo postup. Z filozofického hľadiska 

proces znamená zákonitú postupnosť zmeny javov, ich prechod na javy iné. 

V podnikateľskej praxi sa stretávame s pojmom podnikový proces. „Je to tok práce, 

postupujúci od jedného človeka k druhému a v prípade väčších procesov pravdepodobne 

z jedného oddelenia do druhého“. (Robson, Ullah, 1998). Každý proces na akejkoľvek 

úrovni musí mať určený začiatok, uprostred určitý počet krokov a koniec. Neexistujú žiadne 

pravidlá, ktoré by stanovovali, ako majú procesy vyzerať a podniky naozaj dospievajú 

k rôznym pohľadom na procesy, ktoré naoko vyzerajú podobne. V praxi však na tom 

PROCES 
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nezáleží. Dôležité je to, aby podnikové procesy predstavovali koherentné a ucelené toky 

práce a aby sa na žiadny krok nezabudlo. 

Podnikový proces je charakterizovaný nasledujúcimi znakmi: 

- má svojho vlastníka, 

- má svojho zákazníka, 

- potrebuje vstupy, 

- má svoj výstup, 

- má jasné hranice, 

- má svoje časové parametre, 

- má svoje parametre, ktoré môžu byť merané, 

- je opakovateľný. 

Berúc do úvahy tieto znaky, môžeme konštatovať, že každý proces vychádza z potrieb 

zákazníka, je vykonávaný procesným tímom, má jasné vstupy a výstupy, merateľné 

parametre, presne stanovené ciele a spätnú väzbu.( viď obrázok č. 2) 

 

 
Obrázok č. 2   Proces a jeho spätná väzba  

Zdroj: Teplická, dostupné na: http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/qmag/mj31-cz.htm 



8 
 

„Proces sa navrhuje s ohľadom na účelnosť, na konečný efekt, na uspokojovanie 

individuálnych potrieb zákazníka, na získanie výhodnej pozície vo vzťahu ku konkurencii. 

Pri preverovaní účelnosti činností je potrebné vyjasniť, ktoré aktivity firmy pridávajú 

hodnotu pre zákazníka a ktoré skôr zvyšujú náklady“. (Kendrala, 1998). 

Pre lepšiu vizualizáciu plnenia kritérií, ktoré uvádza Kendrala (1998), je vhodné ich 

evidenciu zaznamenávať.  Preto by každý proces mal mať svoju „kartu procesu“, ktorá by 

mala obsahovať: 

- názov procesu, 

- určenie vlastníka procesu, 

- operátora procesu, 

- identifikovanie predchádzajúcich procesov, 

- identifikovanie nadväzujúcich procesov, 

- vstupy a výstupy, 

- činnosť, ktorá ním prebieha, 

- analýzu údajov, 

- dokumentáciu riadenia procesu a zdokumentované postupy, 

- záznamy o priebehu procesu, 

- neustále zlepšovanie procesu. 

 

Ako už bolo uvedené, podnikový proces je súbor činností, ktorý vyžaduje jeden alebo viac 

druhov vstupov a má pre zákazníka hodnotu. V odbornej literatúre sa najčastejšie uvádzajú 

tieto druhy  vstupov (viď obrázok č. 3): 

- riadené (konštantné) vstupy, 

- experimentálne vstupy, 

- neriadené vstupy (šumy). 
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                                   Riadené vstupy 

 

 

 

 

Experimentálne                                                     

vstupy                                                                     Výstupy 

 

                          

                           Neriadené vstupy (šumy) 

 
Obrázok č. 3   Typy vstupov do procesu     

 Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z pohľadu sledovania ukazovateľov výkonnosti procesu,  jednotlivé druhy vstupov (človek, 

materiál a zásoby, stroje a iné pracovné zariadenie, interné a externé prostredie, 

technologické  postupy, merania výkonností), vykazujú určitú úroveň rozptylu,  napríklad : 

človek ako pracovná sila môže byť: expert, kvalifikovaný, nekvalifikovaný, podávajúci 

požadovaný výkon alebo  priemerný výkon, a pod. Výstupom procesu by mal byť 

kvalitnejší produkt alebo služba. Celý proces by mal byť z pohľadu nákladov lacnejší 

a z pohľadu jeho realizácie rýchlejší. Transformácia vstupov na výstupy, ak sa analyzujú 

ukazovatele výkonnosti procesu, je znázornená na obrázku č. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     Proces 
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Vstupy                                                                         Výstup 

(vykazujú určitú úroveň rozptylu)                                 (ukazovatele výkonnosti  

                                                                                        procesu) 

 

                                                      PROCES 

 X 1,2,…n                                                                                                             Lepšie       

                                                                                                             Kvalita 

 

 Y 1,2,…n                                                                                                             Lacnejšie  

                                                                                                            Efektívnosť 

 Z 1,2,…n                                                                                                              Rýchlejšie    

                                                                                                             Plnenie 

                                                                                                             termínov 

 

 
Obrázok č. 4  Ukazovatele výkonnosti procesu      

Zdroj: upravené podľa www.ipaslovakia.sk/slovnik_view.aspx%3Fid_s%3D19&docid 29.2.2012 

 

1.2 Hranice procesu 
 

Každý podnikový proces má svoj začiatok a koniec, ktorým hovoríme hranice procesov. 

Tieto hranice sú určované primárnymi vstupmi a výstupmi. Ak nejaký proces začne, 

vyžaduje celý rad sekundárnych vstupov, ktoré sa do neho začleňujú a sú nevyhnutné k jeho 

dokončeniu (napr. informácie). Tak ako sekundárne vstupy, vznikajú aj sekundárne 

výstupy, ktoré nie sú hlavným cieľom a vznikajú ako  vedľajší produkt (napr. nadčasy pri 

výrobnom procese). Druhotné výstupy sú obyčajne primárnymi vstupmi iného procesu. 

Takto vzniknuté vstupy a výstupy graficky  znázornili Robson a Ullah (1998). Sú 

prezentované na obrázku č. 5. 

 

 

 

http://www.ipaslovakia.sk/slovnik_view.aspx%3Fid_s%3D19&docid�
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                                   INTERNÝ                                         EXTERNÝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok č. 5  Vstupy a výstupy procesov    

 Zdroj: Robson, Ullah (1998). 

 

U väčšiny procesov dochádza k vetveniu procesu. V určitom úseku dôjde k rozdeleniu 

procesu a na inom mieste sa postupnosť čiastkových krokov opäť spája a pokračuje 

v hlavnej línii. Názornú ukážku vetvenia procesov znázorňuje obrázok č. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rozdeliť                                                 Spojiť 

 
Obrázok č. 6    Vetvenie procesu    

Zdroj: vlastné spracovanie 

PROCES 
Primárny 
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zákazník 

Nepriamy 
zákazník 

Externý 
zákazník 

Spotrebiteľ 

Sekundárny dodávateľ 

Sekundárny zákazník 



12 
 

V každom podniku existujú hlavné procesy (synonymá: výrobné, realizačné, 

produkčné) a pomocné procesy (obslužné, administratívne). 

 

Nasledujúca tabuľka ukazuje zovšeobecnenie hlavných a pomocných procesov v podniku: 

Hlavné procesy Pomocné procesy 
Získavanie zákazníka Prieskum trhu 

Zhotovenie reklamy 
Rôzne druhy akcií v rámci public relation 

Nákup surovín Získavanie dodávateľov 
Ocenenie dodávateľov z hľadiska kvality, 
dodávky a ceny 

Plánovanie výrobného procesu Plán existujúcej alebo novej výroby 
Príprava surovín na výrobu 

Realizácia výrobného procesu Monitorovanie výrobného procesu 
Oceňovanie hotových výrobkov 
Balenie výrobkov 

Logistika Distribúcia na domácom trhu 
Distribúcia na zahraničnom trhu 
Zásobovanie surovinami a materiálom 

Skladové hospodárstvo Príjem na sklad 
Výdaj zo skladu 

Rozvoj systému riadenia kvality Plánovanie riadenia kvality 
Monitorovanie riadenia kvality 
Zdokonaľovanie systému riadenia kvality 

 
Tabuľka č. 1 Hlavné a pomocné procesy v podniku   

Zdroj: Gašparík (2001) 

 

Hlavné (produkčné procesy) sa dajú charakterizovať nasledovne: 

- sú podrobne štruktúrované, 

- sú formalizované, 

- sú pomerne zložité, 

- je u nich vyžadovaná rýchla odozva a vysoká priechodnosť, 

- cieľom je vysoká produktivita, 

- konkrétne procesy často využívajú vymedzený okruh užívateľov.   


