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2 PROCESNÉ RIADENIE 
 
2.1  Vývoj prístupov k procesnému riadeniu 

 

Riadenie podnikových procesov naberá na dôležitosti v celosvetovom meradle. Vývoj 

riadenia podnikových procesov prechádza  postupne od fungovania izolovaných procesov 

(nákup, predaj, výroba) ku komplexnosti riadenia procesov. 

Po druhej svetovej vojne sa systémy manažérstva kvality sústreďovali na  vlastnosti 

výrobku. Potreba stabilizovať kvalitu výrobkov viedla v 70 – tých rokoch 20. storočia 

k postupnej orientácií manažmentu na procesy výrobného charakteru. Základnou 

myšlienkou bolo, že kvalita výrobku je do značnej miery predurčená kvalitou procesov, 

ktorým je potrebné venovať náležitú pozornosť. Koniec 80- tých rokov 20. storočia  

znamenal ďalší posun v riadení organizácií. Jednotlivé podniky pochopili význam 

zákazníka a svoju pozornosť začali orientovať na neho a jeho požiadavky, pretože zákazník 

je ten, kto rozhoduje, či je výrobok kvalitný. V 90 – tých rokoch 20. storočia sa začali 

podniky vážne zaoberať aj dodávateľskými vzťahmi, pretože sa často stávalo, že kvalita 

vstupoch v tejto oblasti bola nedostatočná. V súčasnosti sa organizácie orientujú nielen na 

vnútorné procesy,  ale aj na vonkajšie (dodávatelia). 

 

2.2  Procesné riadenie 
 

Kľúčové postavenie medzi zložkami modelu riadenia majú procesy, predovšetkým procesy 

riadenia a tiež procesy produkčné. Aby organizácia fungovala, musí definovať a riadiť 

veľký počet vzájomné prepojených procesov. Na usporiadaní a riadení procesov záleží, ako 

efektívne prebiehajú činnosti vedúce od získania zákazky k jej uspokojeniu, ako 

komplikovane alebo logicky sú prevádzané pomocné operácie k hlavným procesom. 

„Podnikový proces v komplexnom kontexte zahŕňa predovšetkým: 

- postupnosť operácií a rozhodovacích krokov (algoritmus), 

- priradenie manažéra zodpovedajúceho za proces ako celok, jeho právomoci a 

zodpovednosti, 

- vstupy procesu (hmotné a informačné), miesta ich vzniku, 
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- výstupy procesu (hmotné a informačné), miesta ich odberu, 

- časové (kalendárne) zaradenie procesu, 

- kauzálne vzťahy na ostatné procesy.“ (Petr, 1998). 

„Aj na procesnej úrovni rozhodujú o výkonnosti podniku tri hlavné faktory: ciele, štruktúra 

a riadenie procesov“. (Urban, 1999). 

Urban (1999) ďalej uvádza, že „ciele jednotlivých funkcií alebo organizačných útvarov by 

mali byt odvodené od príspevku, ktoré jednotlivé procesy od týchto funkcii vyžadujú a mali 

by podporovať optimálnu výkonnosť procesov. Procesy by mali byť logickými, 

jednoduchými cestami vedúcimi k naplneniu procesných cieľov“.  

Nové odborné požiadavky na pracovné sily a narastajúce očakávania spôsobujú, že podniky 

musia uvažovať so zmenou konvenčného spôsobu myslenia a prejsť na účinnejšie spôsoby 

riadenia.  

Prečo meniť organizáciu? 

Ak je táto otázka vôbec položená, nie je obyčajne detailne analyzovaná. (Typická odpoveď 

je: „Aby sme dosiahli vyšší zisk“.) 

„Ak si však neurčíme nevyhnutnosť zmeny, nie je možné určiť cieľ a metódu uskutočnenia 

zmeny. Akú hlbokú zmenu vlastne potrebujeme? Čo sa stane, ak organizáciu vôbec 

nezmeníme? Čo ak sa nám kontrola riadenia zmien vymkne z rúk? Takéto a ďalšie otázky je 

potrebné si klásť pred akýmkoľvek pokusom o zmenu“. (Hartl, 1998). 

V praxi sa postupne vykryštalizovalo desať princípov úspešného riadenia zmeny: 

1. Kľúčovú úlohu pri riadení zmeny zohráva top manažment. 

2. Vypracovanie vízie, ktorá musí byť jasne formulovaná a zrozumiteľná všetkým. 

3. Uvedomenie si nevyhnutnosti potreby zmeny (všetkým musí byť jasné, že zmena je 

podmienkou úspechu, aj keď všetko funguje). 

4. Vypracovanie konkrétneho projektu, pomocou ktorého sa bude postupovať pri zmene 

organizácie. 

5. Nevyhnutnosť neustáleho vzdelávania sa všetkých zamestnancov organizácie. 

6. Tímový prístup (zmeny nevykonávajú jednotlivci, ale tímy). 

7. Vypracovanie projektu postupnej realizácie zmeny. 

8. Monitorovanie, vyhodnocovanie a korigovanie všetkých činností, aby sa prípadne 

zistené nedostatky dali odstrániť. 
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9. Medzi top manažmentom a ostatnými zamestnancami musí prebiehať otvorená, 

priebežná komunikácia. 

10. Pri realizácií zmeny je výhodne spolupracovať s externými konzultantmi ako partnermi.  

Jednou z  najúčinnejších zmien vyzerá byť riadenie podnikových procesov. Prechod na 

nové spôsoby riadenia umožňujú aj nové informačné technológie, ktoré sú súčasťou 

manažérskeho informačného systému organizácie. 

Podnik, ktorý sa rozhodol prejsť na procesné riadenie, si musí dať odpovede na základné 

otázky, ktoré zostávajú rovnaké bez ohľadu na to, o aký typ podniku ide:  

• Ako naše procesy realizujú vytýčené strategické ciele?  

• Aké činnosti a s akými výsledkami uskutočňujeme?  

• Čo z týchto činností skutočne vyrába pridanú hodnotu?  

• Ako je meraná efektivita jednotlivých výkonov?  

• Ktoré udalosti vyžadujú reakciu a procesné zmeny?  

• Kým sú procesy uskutočňované a kontrolované?  

• Za čo ktorí zamestnanci nesú zodpovednosť?  

• Akými informačnými systémami sú procesy podporované?  

• Aké údaje sú spracovávané?  

• Aké vedomosti sú vo firme k dispozícii?  

 

Procesné riadenie stanovuje aj kritické interné procesy, ktoré zaručujú permanentnú 

spokojnosť zákazníkov. Sústreďuje sa na hodnotenie (proces pridáva alebo nepridáva 

hodnotu, ktorú si zákazník cení) a meranie efektívnosti (cena, kvalita, čas) podnikových 

procesov a aktivít. K hodnoteniu a meraniu sa používajú napríklad metódy ABC (Activity 

Based Costing), ABB (Activity Based Budgeting), ABM (Activity Based Management). Na 

rozhodnutie, ktoré procesy použijeme a aká bude ich priorita,  sa môžu využiť manažérske 

prístupy ako sú:  Komplexné manažérstvo kvality TQM (Total Quality Managemet), JIT 

(Just in Time), target costing, reinžiniering podnikových procesov BPR (Business Process 

Reengineering) a pod.  
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2.3 Analýza funkčného a procesného riadenia 
 

V podnikoch sa doteraz používali organizačné štruktúry, zamerané na jednotlivé funkcie. 

Väčšina organizačných štruktúr vychádza z koncepcie funkcií a sú organizované na základe 

špecialistov, ktorí vykonávajú špecializované úlohy. Toto funkčné riadenie vytvára celý rad 

problémov: 

- jednotlivé funkcie sú lokálne obmedzené, 

- existuje deštruktívna konkurencia medzi jednotlivými funkciami a 

- nedostatočná komunikácia medzi útvarmi.   

Porovnaním funkčného a procesného riadenia sa dospelo  k zisteniu, že rozdiely medzi 

oboma typmi riadenia sú nasledovné: 

- Pri funkčnou riadení sa využíva vertikálna organizačná štruktúra s viac stupňami 

riadenia, existujú tu špecializované odborné útvary, ktoré riadia špecialisti 

s príslušnou právomocou. Pri procesnou riadení sa využíva ploská organizačná 

štruktúra, sú zriaďované skupiny, ktoré sa podieľajú na riadení jednotlivých 

procesov a na riešení vzniknutých problémov. 

- Pri funkčnou riadení dochádza k nedostatočnému delegovaniu právomoci. Jednou 

zo zásad procesného riadenia je delegovanie právomoci na zamestnancov, ktorí 

sú zodpovední za nimi riadený podnikový proces. 

- Ďalší významný rozdiel je v komunikácii. Ak pri procesnom riadení je úroveň 

komunikácie medzi zamestnancami vysoká, pri funkčnom spôsobe riadenia je 

komunikácia medzi jednotlivými špecializovanými útvarmi obmedzená , ba 

niekedy až chýba. 

- Pri procesnom riadení dochádza k voľnému toku informácií na rozdiel od 

funkčného riadenia, kde je tento tok veľmi pomalý a obmedzovaný. 

Prechod podniku od funkčného k procesnému riadeniu je jednou z najdôležitejších zmien 

dnešných podnikov. Vyžaduje zásadnú zmenu organizačnej štruktúry a týka sa celého 

podniku a všetkých jeho zamestnancov. Všeobecná metodológia člení prechod od 

funkčného k procesnému riadeniu do ôsmych krokov (podľa Hegera, 2003).: 

1. Procesné riadenie a procesy podniku, ktoré je potrebné zo strany vrcholového 

manažmentu definovať. 



17 
 

2. Určiť transformačné tímy, ktoré budú jednotlivé prvky funkčného riadenia meniť na 

procesy. 

3. Uskutočniť trénovanie práce s procesmi. 

4. Definovať merateľné ukazovatele (časové, finančné, ...). 

5. Detailne oboznámenie sa pracovníkov so zmenou – na školeniach a seminároch, 

organizovaných vrcholovým manažmentom. 

6. Výber pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na  procesnom riadení. 

7. Počas prechodného obdobia oba systémy (funkčný aj procesný) by mali pracovať 

súbežne. 

8. Uskutočniť zmenu organizačnej štruktúry.  

 

Existujú tri možnosti riešenia organizačných problémov, ktoré majú medzifunkčný 

charakter: 

1. Medzifunkčné riešenie problémov buď použitím tradičnej štruktúry riešenia alebo 

použitím systematického prístupu, teda riadenia podnikových procesov. 

2. Definovanie a riadenie procesov, ktoré vyžaduje presne zadefinovanie príslušného 

podnikového procesu. Najúspešnejšou metódou na definovanie je podľa skúsenosti M. 

Robsona a P. Ullaha (1998) metóda nazvaná Riadenie kvality procesov (Process 

Quality Management-PQM). 

3. Procesné štruktúry, ktoré by mali byť vybudované na existujúcich podnikových 

procesoch. 

Ak sa podnik rozhodne pre prechod na procesné riadenie, mal by  brať do úvahy: 

- Požiadavky zákazníka  →  Aké majú zákazníci potreby  

- Produkt  →  Akým produktom zákazníka uspokojí  

- Proces  →  Akým spôsobom pos kytne produkt 

- Zdroje  →  Čo všetko k  tomu potrebuje 

Procesný prístup je založený na princípe riadenia a vzájomného pôsobenia všetkých 

podnikových procesov tak, aby plnili určené ciele. Efektívny priebeh podnikových procesov 

je nástrojom udržania a posilnenia pozície podniku v trhovo orientovanom prostredí. 

Kvalita procesov prebiehajúcich v podniku a ich efektívne usporiadanie ovplyvňujú nielen 
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výšku nákladov, ale prostredníctvom kvalitnej obsluhy zákazníka vplývajú aj na objem 

tržieb a spoločne na výšku zisku. 

Dá sa konštatovať, že podnikové procesy sú akoby nervovým systémom každého 

podnikania, a že úspech ktoréhokoľvek podniku závisí predovšetkým na ich kvalite. 

Prínosy procesného riadenia sú vo všeobecnosti v možnosti ich využitia v strategickom 

riadení podniku, v zavádzaní reinžinieringu podnikových procesov , v neustálom zlepšovaní 

podnikových procesov, v hodnotení rentability výslednej produkcie a v prevádzkovom 

riadení nákladov. 

Prínosy samotnej aplikácie riadenia podnikových procesov sa dajú zhrnúť do nasledujúcich 

bodov: 

- zmapovanie súčasných procesov, ktoré v organizácií existujú, 

- identifikácia úzkych miest, ktoré môžu skomplikovať aplikáciu, 

- analýza priebežných časov,  

- hodnotenie využitia zdrojov a nákladov, ktoré sú potrebné na zavedenie riadenia 

podnikových procesov, 

- eliminácia činnosti, ktoré sú málo výkonné, 

- zvyšovanie efektivity podnikových procesov. 

 

2.4 Výhody riadenia procesov 
 

Zavádzanie procesného riadenia sa realizuje hlavne na základe jeho výhod, ktoré podniku 

prináša. Existuje široká škála potenciálnych výhod riadenia procesov, medzi ktoré patria 

napríklad: 

- efektívnejšia koordinácia práce pri jej toku z oddelenia do oddelenia, 

- zníženie nezhodnosti výrobkov, 

- väčšia schopnosť správne plniť požiadavky zákazníka, 

- zvýšená informovanosť o zákazníkoch, 

- obmedzenie konfliktov medzi jednotlivými organizáciami, 

- zvýšenie kvality tovarov a služieb, 

- zníženie prevádzkových nákladov, ktoré súvisia s priebehom procesu, 

- rýchlejšie plnenie termínov, 
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- koncentrácia na tvorbu hodnôt - činnosti, ktoré nepridávajú hodnoty sú 

odstránené, 

- silnejšia orientácia na výsledky – ukazovatele procesov, 

- dochádza k zvýšeniu efektivity procesov, 

- existuje motivácia a podpora pre zvyšovanie aktivity zamestnancov, 

- uprednostňovanie procesov odvodených z podnikateľského cieľa, 

- silnejšie vtiahnutie zamestnancov na základe stanovenia zodpovednosti za 

procesy a tímy, 

- efektívnejšia spolupráca s dodávateľmi. 

Efektívne riadenie procesov zlepšuje schopnosť organizácie predvídať, riadiť a reagovať na 

zmeny podmienok na trhu a maximálne tak využívať obchodné príležitosti. Správne 

riadenie procesov môže tiež zredukovať nízku efektívnosť a chyby vyplývajúce z nadbytku 

informácií. 

Pri riadení procesov by sa mali brať do úvahy nasledujúce faktory: 

- jednoznačne definovať ucelené procesy na základe  požiadaviek zákazníka 

procesu až  k uspokojeniu potrieb zákazníka, 

- pre procesy vytvoriť optimálne podmienky: priestorové usporiadanie, systém  

odmeňovania, všetky podnikové štruktúry vrátane organizačného zabezpečenia, 

- skrátiť priebežnú dobu vybraných procesov primárne podporujúcich strategické 

ciele o desiatky percent (eliminácia činností a času, ktoré nepridávajú hodnotu), 

- interné zákaznícko-dodávateľské väzby a zodpovednosti riadiť tak, aby boli 

v súlade s požiadavkami, 

- riadiť náklady tak, aby  alokácia nákladov sa vzťahovala na produkty a procesy. 

 

2.5 Priebežné zlepšovanie procesov 
 

Každá organizácia, ktorá zaviedla procesné riadenie, musí jednotlivé procesy neustále 

priebežne zlepšovať a vyhodnocovať ich výkonnosť a účinnosť . 

Trvalé zlepšovanie je proces zameraný na trvalé zvyšovanie efektivity organizácie 

z hľadiska plnenia jej politiky a cieľov. Trvalé zlepšovanie zodpovedá potrebám rastu a 

očakávaniam zákazníka a zaisťuje dynamický vývoj systému manažérstva kvality. 
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Kľúčovým faktorom úspešnosti zlepšovania procesov je ich spätná väzba. Ak chceme 

proces zlepšovať, musíme ho mať pod kontrolou. Každý proces sa preto musí najprv 

naplánovať, potom zrealizovať a nakoniec kontrolovať. Proces, ktorý nie je priebežne 

zlepšovaný, sa zhoršuje a jeho efekt vývojom konkurencie klesá.  

Kritickým bodom na začiatku každého zlepšovania procesu je jasná špecifikácia hodnoty 

produktu tak, ako ju chápe zákazník. Najčastejšie uplatňovaný štandardný postup 

zlepšovania procesu je DMAIC, ktorý pozostáva z 5 krokov: 

D(Define) – definovať proces, jeho rozsah a ciele, 

M (Measure) – merať súčasnú úroveň výkonnosti procesu, 

A (Analyse) – analyzovať problém a určiť jeho hlavné príčiny, 

I (Improve) – zlepšiť proces opatreniami zameranými na odstránenie pravých príčin     

                      problému, 

C (Control) – monitorovať a riadiť proces aplikovaním procedúr pre udržanie 

                      zlepšení. 

Dodržiavanie štandardného postupu eliminuje typické chyby a nedostatky v riešení projektu 

ako sú: nedodržanie pôvodného účelu a zámeru projektu, snaha prejsť do etapy zlepšovania 

bez dôkladnej analýzy príčin problému alebo prekročenie plánovaného časového rámca 

projektu. 

V priemerne veľkej organizácií je možné zvyčajne vyčleniť 50 až 70 procesov, pričom sa 

proces definuje nezávislé od jeho nositeľa. Ide o to, ako sa proces uskutočňuje a nie, kto 

proces uskutočňuje.  

 

2.6  Mapa procesov 
 

Výsledkom analýzy procesov je mapa procesov, pomocou ktorej sa dajú modelovať rôzne 

alternatívy novej organizačnej štruktúry, ktorá by mala kopírovať procesy v podniku. 

Cieľom analýzy procesov je maximálne prispôsobiť podnikové procesy požiadavkám 

zákazníka, vylúčiť z podnikových procesov všetko zbytočné a maximalizovať pridanú 

hodnotu v procesoch. 

Mapa procesov je grafickým znázornením priebehu procesov. Zobrazuje, ako sa dá  

postupnosťou krokov dostať z jedného stavu procesu do druhého, vrátane alternatívnych 
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ciest prechodu procesom. Zobrazuje tiež vzájomné previazanie a závislosť jednotlivých 

procesov. Mapy procesov sa obyčajne vytvárajú v hierarchickej štruktúre tak, že každý 

proces je prostredníctvom diagramov postupne rozkladaný do nižších úrovní dovtedy, kým 

nie sú dosiahnuté potrebné podrobnosti. Mapa procesov je vizuálnou reprezentáciou hraníc 

procesu a hlavných krokov procesu. Popisuje procesy z hľadiska kvality, nákladov, času, 

zodpovednosti za jednotlivé kroky procesov a toku informácií. Pomáha: 

- lepšie pochopiť súčasný stav procesu,  

- identifikovať problémové oblasti a kroky, 

- odhaliť príležitosti na zlepšenie. 

Všeobecne sa dá mapa procesov charakterizovať ako grafické znázornenie všetkých 

procesov prebiehajúcich v organizácii, ich vzťahov a vlastníkov. Na obrázku č. 7 je 

graficky zobrazený všeobecný model mapy procesov, pričom procesy P1, P2,P3,... sa chápu 

ako čiastkové procesy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok č. 7    Mapa procesov                          

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Vychádzajúc z informácií z  tabuľky č. 1 , ktorá ukazuje zovšeobecnenie procesov 

v podniku, tak mapa týchto procesov by mohla vyzerať tak, ako je to znázornené na 

obrázku č. 8: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 
Obrázok č. 8   Mapa procesov v podniku       

Zdroj: Gašparík, 2001 
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