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3  MANAŽÉRSTVO KVALITY 
 
Spôsob zabezpečovania kvality výslednej produkcie donedávna neumožňoval konečnému 

spotrebiteľovi aktívne vplývať na jej kvalitu. Problémy s kvalitou výrobkov a služieb 

v jednotlivých organizáciách boli riešené pomocou vlastných technických expertov, bez 

zapájania všetkých zamestnancov. 

Nové koncepcie, týkajúce sa kvality produkcie a jej riadenia vznikli v USA a boli 

s výraznými úspechmi  zavádzané do praxe v Japonsku. Gašparík (2001) uvádza, že „medzi 

základné aspekty súčasnej koncepcie manažérstva kvality (KMK) patria: 

• zameranie sa na zákazníka (užívateľa produktu alebo služby), 

• zavedenie systému tímovej práce, 

• zavedenie systému motivácie a odmeňovania za kvalitu a jej riadenie, 

• výchova a školenie všetkých pracovníkov.“ 

V odbornej literatúre sa komplexnosť kvality sa chápe v troch rovinách: 

• ako celý výrobok respektíve služba, všetky jeho/ jej  časti; 

• ako úplný výrobný a predajný cyklus od námetu cez výskum a vývoj, výrobu, 

dodávku a poddodávkové služby; 

• ako zapojenie všetkých zamestnancov do produkčnej činnosti organizácie, 

nikto nie je vynechaný. 

 

3.1  Procesný prístup v manažérstve kvality 

 

Jednotlivé podnikateľské subjekty pristupovali v minulosti ku kvalite s dôrazom na 

technickú stránku výslednej produkcie. Aj súčasné podniky dbajú na zhodnosť výrobkov 

s technickými normami, ale zároveň chápu  kvalitu komplexnejšie. Kvalitu, ktorá uspokojí 

zákazníka, vidia  ako základnú stratégiu k zaisteniu svojej konkurenčnej schopnosti. Preto 

budujú programy manažérstva kvality tak, aby integrovali a prepájali všetky kľúčové 

pracovné procesy a aby akcelerovali nárast hodnoty pre zákazníka. 

 



24 
 

 

3.2  História manažérstva kvality 

  

Prvým mysliteľom, u ktorého sa dá nájsť pojem kvalita je Aristoteles zo Stageiry. 

Aristoteles uvažuje o kvalite ako o podstate, ktorá je inak sama o sebe nepoznateľná. 

V Aristotelových spisoch je kvalita ako kategória myslenia kladená hneď za podstatu a 

kvantitu.  

Kvalita vstúpila do povedomia širokých vrstiev spoločnosti s masívnym rozšírením 

remeselnej a priemyslovej výroby a snahou uplatniť svoje produkty na trhu.  Tieto produkty 

obyčajne nemali rovnakú cenu, preto ľudia začali porovnávať cenu a proklamované 

vlastnosti výrobku, aby zistili, či účelne vynaložili svoje finančné prostriedky. 

Počiatky histórie kvality sú datované storočím pary, kedy dochádza k prudkému rozvoju 

hromadnej výroby a k deľbe práce. Toto obdobie je charakterizované rizikami, ktoré 

priniesol rozvoj techniky. Spočiatku je kvalita chápaná ako prevádzková bezpečnosť 

výrobkov. 

Začiatok dvadsiateho storočia zahájil etapu kontroly, t.j. oddeľovanie nezhodných výrobkov 

od zhodných. V období dvadsiatych rokov 20. storočia začínajú podniky chápať vzťah 

medzi kvalitou a nákladmi. Učia sa riadiť kvalitu pomocou využitia štatistických metód. 

V Spojených štátoch amerických bol okolo roku 1920 po prvýkrát zavedený pojem 

„riadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby.“ 

S nástupom vojenského priemyslu a kozmonautiky vypracovali vojenskí odborníci súbory 

požiadaviek, ktoré museli podniky splniť, aby ich bolo možné považovať za spoľahlivé pre 

armádu. Vytvorili sa dokumentované systémy manažérstva kvality ako nástroje pre celkové 

zabezpečenie kvality. 

Po druhej svetovej vojne si začali vynucovať kvalitné produkty aj civilní spotrebitelia. Tak 

vznikli normy rady ISO 9000 ako  súbor minimálnych požiadaviek, ktorým musí vyhovieť 

dodávateľ výrobkov alebo služieb, aby mohol byť považovaný za spoľahlivého a 

dôveryhodného. 

V roku 1988 uskutočnili všetky štáty Európskeho hospodárskeho spoločenstva právnu 

úpravu ručenia za chybný výrobok. Vydali zákon o zárukách za chybný výrobok. Podľa 
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tohto zákona ručí výrobca alebo dovozca za poškodenie zdravia a vecné škody spôsobené 

chybným výrobkom. 

Zakladateľmi teórie kvality boli v päťdesiatych rokoch 20. storočia W. E. Deming a J. M. 

Juran.  

Zabezpečovanie kvality prešlo rôznymi vývojovými etapami, z ktorých najznámejšie sú: 

- Zabezpečovanie kvality orientované na technickú kontrolu. Tu boli 

vytvorené špecializované útvary kontroly kvality, ktoré zabezpečovali výstupnú 

kontrolu hotových výrobkov. Nevýhodou tejto etapy bolo, že sa nedalo zabrániť 

vzniku nezhodných výrobkov priamo vo výrobe a existovala anonymita 

pracovníkov, ktorí nezhodné výrobky vyrobili. 

- Zabezpečovanie kvality orientované na riadenie procesov. V tejto etape išlo o 

to, aby každý výrobok zodpovedal normám kvality prostredníctvom riadenia 

výrobných procesov. Zabúdalo sa na vývoj a konštrukciu výrobkov. 

- Zabezpečovanie kvality orientované na vývoj nových výrobkov. Táto etapa 

zahrňovala projektovanie nového výrobku, jeho konštrukciu, zabezpečenie 

subdodávateľov, výrobu prototypu a jeho skúšanie, prípravu výroby, vlastnú 

výrobu, marketing a po predajný servis. 

- Zabezpečovanie kvality orientované na komplexné manažérstvo kvality. 

V tejto etape sa začal rozvíjať a zdokonaľovať systém komplexné manažérstva 

kvality v celom podniku. 

V rámci jednotlivých etáp sa problematikou kvality zaoberali viaceré osobností, ktoré boli 

považované za priekopníkov v oblasti kvality zameranej na zákazníka. Na obrázku č. 9 sú 

zobrazené jednotlivé etapy chápania podstaty manažérstva kvality od roku  1910 až po 

súčasnosť. K jednotlivým etapách sú zaradené osobnosti, ktoré sa manažérstvom kvality 

zaoberali a zaoberajú. Medzi najznámejších patria: Deming, Juran, Feingenbaum, Crosby, 

Ischikawa. 
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1910                                                       1950          1960         1970           1980         1990          2000            2010 
 
Taylor            Shewhart                  Deming          Taguchi              Masing          Shainin             Pfeifer         Mateides 
Ford                                               Ohno              Crosby               Geiger           Kano                Stauss          Gašparík 
                                      Juran              Ishikawa             Kaminske     Zink                 Bruhn           Senge 
                                                      Feigenbaum    Akao                                        Imai                Malomy 
 

 
Obrázok č. 9   Rozvoj chápania podstaty manažérstva kvality   

Zdroj: upravené podľa  Mateides (1998) 

 

 

3.3  Podstata kvality produktu 
 

Kvalita  sa dá charakterizovať ako súhrn vlastností, znakov a charakteristík výrobku alebo 

služby, ktorý im dáva schopnosť uspokojovať vopred stanovené alebo predpokladané 

potreby. Kvalita je spokojnosť všetkých: zákazníkov, vlastníkov a zamestnancov. 

Kvalita  v našich podnikoch sa spájala s kontrolou, s meraním parametrov a skúšaním 

akosti. V súčasnosti sa začína v podnikoch presadzovať snaha chápať kvalitu 

komplexnejšie. Kvalita by mala byť súčasťou všetkých úsekov podniku a všetkých fáz 

životného cyklu výrobku – od zrodu projektu až po ukončenie životnosti a likvidáciu 

výrobku. Nové chápanie kvality sa už nevzťahuje len na výrobky, ale sa zameriava i do 

vnútra podniku, na podnikanie, riadenie, na spolupracovníkov, na procesy výkonnosti a na 

ekológiu. 

Kontrola kvality 

Zabezpečenie kvality 

Manažérstvo kvality 
TQM, 

 

SMK-IMS 
certifikácia 



27 
 

V súčasnosti je to hlavne kvalita, ktorá rozhoduje o úspešnosti podnikania. Kvalita je 

cieľom snaženia po dokonalosti. Je metódou a spôsobom podpory aktívnej účasti 

zamestnancov, založená na angažovanosti a zodpovednosti každého jednotlivca. Kvalita je: 

- cestou k zvyšovaniu efektívnosti organizácie, pretože pre zabezpečenie konkurenčnej 

schopnosti musí reagovať presne na potreby a očakávania zákazníkov a užívateľov; 

- metodológiou, ktorá podporuje účasť zamestnancov, pretože sa nedá žiadať plná 

angažovanosť od jednotlivcov bez súčasného rozvoja zodpovedajúcich pracovných 

podmienok; 

- kvalita zahŕňa motiváciu a zodpovednosť, a preto metódy a správanie sa organizácie by 

mali byť založené na iniciatíve zamestnancov a na záujme o zákazníka. 

Podľa noriem radu ISO 9000 je kvalita definovaná ako stupeň, v ktorom súbor spĺňa 

prirodzené znaky požiadaviek. 

Japonské priemyselné normy definujú kvalitu ako „súhrn príslušných znakov a 

charakteristík, ktoré sú predmetom ocenenia, ktorého cieľom je stanoviť, či výrobok alebo 

služba vyhovujú účelu svojho použitia alebo nie“ (In Mateides 1998).  

„Všeobecne prijímaný prístup ku kvalite je ten, že kvalitu je potrebné definovať zo zorného 

uhla zákazníka.“ (Weiss, 2003). S tým sú spojené ďalšie pojmy, ktoré charakterizujú kvalitu 

výrobku: 

- prevádzková výkonnosť, 

- zvláštne funkcie výrobku, ktoré sú zaujímavé pre náročných zákazníkov, 

- spoľahlivosť, 

- súlad výrobku so štandardami (normami), 

- trvanlivosť výrobku  počas projektovanej doby životnosti, 

- ľahké a jednoduché udržiavanie výrobku. 

 

3.4  Prístupy k definovaniu kvality 
 

Pohľady na kvalitu sa v priebehu existencie trhového hospodárstva menili a menia sa. D. 

Garvin (In Mateides, Styk, Kučera, 1998) vypracoval niekoľko prístupov k definovaniu 

kvality. Tieto prístupy odzrkadľujú historický vývoj pojmu kvalita. Ide o tieto princípy: 
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- Transcendentný (nadzmyslový) prístup: kvalita sa tu chápe ako niečo jedinečné a 

absolútne z pohľadu individuálneho užívateľa. Preto je v tomto prípade všeobecné 

definovanie kvality výrobku nemožné. 

- Výrobkový (výrobkovo orientovaný) prístup: v tomto prípade je kvalita precíznou a 

merateľnou veličinou. Výrobok má také vlastnosti, ako mu to predpisuje technická 

dokumentácia. 

- Prístup vo vzťahu k výrobnému procesu (výrobne orientovaný): výrobok je kvalitný 

vtedy, ak je vyrábaný podľa postupov uvedených v technickej dokumentácii. Zanedbáva 

sa tu názor spotrebiteľa. 

- Prístup vo vzťahu k spotrebiteľovi (spotrebiteľský prístup): kvalitu definuje 

spotrebiteľ. Spotrebiteľsky orientované definície sú v súčasnosti najrozšírenejšie. 

Hovoria o tom, že výrobok je kvalitný vtedy, ak má vlastnosti zhodné s požiadavkami 

spotrebiteľa.  

- Hodnotový prístup: kvalita sa tu definuje pomocou nákladov a ceny. Výrobok je 

kvalitný, ak ponúka určitý výkon za prijateľnú cenu. 

Spotrebiteľský prístup prezentujú aj výroky P. B. Crosbyho „zhoda s požiadavkami“ a A. 

Feigenbauma „kvalita je súhrn vlastností, v dôsledku ktorých je výrobok schopný uspokojiť 

potrebu, pre ktorú bol vytvorený.“ Najvýstižnejšie to vyjadril W. E. Deming: „Kvalita je to, 

keď sa vracia zákazník a nie tovar.“  

 

Spotrebiteľsky orientované princípy sa dajú zovšeobecniť nasledovne: 

- O tom, či je výrobok kvalitný, rozhoduje jedine spotrebiteľ. 

- Kvalita výrobku je dynamická kategória. Znamená to, že ak výrobca vyrába výrobky 

s rovnakými vlastnosťami dlhší čas, tieto výrobky sú stále nekvalitnejšie. Vyplýva to 

z toho, že požiadavky spotrebiteľov sa vyvíjajú a výrobky stále viac za týmito 

požiadavkami zaostávajú. 

- Kvalita výrobku musí byť spoločenský uznaná (znamená to, že spotrebiteľ si výrobok 

kúpi). To tiež znamená, že nepredajné výrobky (aj keď spĺňajú všetky technické 

parametre) nespĺňajú požiadavky spotrebiteľov a sú preto nekvalitné. 

- Nie vždy platí, že spotrebiteľ má záujem o kúpu výrobku s najvyššou úrovňou 

jednotlivých parametrov. Ak si spotrebiteľ želá výrobok s nižšou úrovňou parametrov, 
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je tento výrobok pre neho kvalitný. Výrobok, ktorý má vyššiu, ale spotrebiteľom 

neželanú úroveň a je teda nepredajný, je v podstate nekvalitný. 

 

 3.5 Znaky kvality 
 

Prax si postupne vyžiadala (v Nemecku) obmedzenie jednotlivých znakov na popis kvality. 

Vyčlenili sa tieto podstatné znaky kvality, ktoré by mal spĺňal každý výrobok (Mateides, 

Styk, Kučera, 1998): 

1. Použiteľnosť – vhodnosť výrobku pre svoj účel použitia. Použiteľnosť určujú 

objektívne zistiteľné vlastnosti a subjektívne ohodnotenie, ktoré je ovplyvňované 

individuálnymi potrebami spotrebiteľov. 

2. Funkčnosť a výkon – patria k základným znakom výrobku. Funkčnosť je schopnosť 

výrobku plniť čo najlepšie požadovanú funkciu v danom čase. Merateľné vlastnosti 

výrobkov alebo služieb sú prejavom takých znakov, na základe ktorých sa dajú 

porovnať jednotlivé výrobky alebo značky. 

3. Vybavenie (prevedenie) – ide o sekundárne znaky, ktoré dopĺňajú základnú funkciu 

výrobku a ktoré môžu zvýšiť záujem zákazníka. 

4. Spoľahlivosť – je to schopnosť výrobku zabezpečovať plnenie požadovanej funkcie 

počas určenej doby používania bez porúch a chýb.  

5. Zhoda s požiadavkami – ide o zhodu s požadovanými technickými požiadavkami. Je to 

jeden z najstarších znakov kvality. Spoľahlivosť a zhoda s požiadavkami sú úzko 

spojené s výrobným prístupom ku kvalite. Zhoda s požiadavkami sa môže považovať za 

relatívne objektívnu mieru kvality. 

6. Trvanlivosť – je schopnosť výrobku zachovať si po určitú dobu spôsobilosť plniť 

funkciu pri použití. Zahrňuje aj schopnosť výrobku uchovať si vlastnosti pri 

stanovených podmienkach skladovania a dopravy. 

7. Úroveň obsluhy (servisu) – ide tu o možnosť opravy, jej rýchlosť, ochotu, 

jednoduchosť, dostupnosť náhradných dielcov. 

8. Ekologická nezávadnosť – vzhľadom na veľký význam ochrany životného prostredia 

sa ekologická nezávadnosť výrobkov stáva dôležitým znakom pre posudzovanie kvality. 



30 
 

9. Bezpečnosť –je stav, pri ktorom je riziko poškodenia osôb alebo vecí obmedzené na 

prijateľnú úroveň (frekvencia nehôd, výskyt chorôb z povolania, fyzické a psychické 

zaťaženie pri zaobchádzaní s prístrojmi, ergonomické hľadisko). 

10. Značka kvality – podnik dostane právo používať značku kvality až vtedy, keď 

nezávislé preverenie ukáže, že sú splnené všetky predpoklady pre primeranú a 

komplexnú kontrolu. 

11. Dizajn (tvar a farba) – ako výrobok vyzerá, aký je na dotyk, to je predovšetkým vec 

osobného vkusu. Tieto charakteristiky však majú veľký význam pre pozíciu výrobku na 

trhu, pretože ich spotrebiteľ vníma najprv a najzreteľnejšie. 

12. Subjektívna kvalita – spotrebiteľ často vníma kvalitu výrobku inak ako výrobca. 

Obyčajne to spôsobuje imidž, profil alebo povesť výrobku či podniku. Spotrebitelia si 

vo svojom vedomí utvárajú názor na výrobok alebo podnik a zaradzujú ich do určitého 

rebríčka. 

 

Niektoré z týchto znakov obsahujú merateľné vlastnosti výrobkov zhoda s požiadavkami, 

funkčnosť a výkon, trvanlivosť, úroveň obsluhy), iné predstavujú osobné preferencie 

(dizajn, subjektívna kvalita, značka kvality). Niektoré sú objektívne, iné závisia od 

správania sa spotrebiteľov. 

Lee Iacocca (známy bývalý topmanažér firmy Chrysler) hovorí, že „Kvalita je hmlistý 

pojem. Pre každého  môže znamenať niečo iné. Jedine zákazník sa ku kvalite nestavia 

neutrálne. Kvalita je čosi, čo musíme vytvoriť a zlepšovať len pomocou ľudí. Kvalita je 

existenčná záležitosť.“  

 

3.6 Náklady na kvalitu 
 

Kvalita nie je náhoda a chyby v reálnom svete existujú. Všetky podnikové aktivity, ktoré sa 

musia vykonávať kvôli chybám a nezhodným výrobkom, spôsobujú náklady. Tie potom 

vyvolávajú straty alebo zmenšenie zisku. 

Náklady na kvalitu sú náklady, ktoré   vznikajú pri dosahovaní určitého požadovaného 

stupňa kvality výrobku alebo služby. Úlohou a cieľom manažérstva kvality nie je 

znižovanie takto chápaných nákladov, ale iba znižovanie alebo vylúčenie takých nákladov, 
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ktoré sú zbytočné (odpadový materiál, práca a materiál a iné náklady na opravu chýb a 

pod.). 

Jednou z  úloh vrcholového manažmentu je presadenie metodiky na sledovanie a 

vyhodnocovanie nákladov na kvalitu. 

Sledovanie nákladov na kvalitu má pre vrcholový manažment význam v tom, že: 

- umožňuje odhaľovať slabé miesta pri zabezpečovaní kvality a odstraňovať ich, 

- pomáha pri zisťovaní a zdokonaľovaní opatrení na zvýšenie hospodárnosti a účinnosti 

systému manažérstva kvality, 

- slúži k analýze tých faktorov, ktoré sa významne podieľali na zmene nákladov na 

kvalitu v porovnaní s ich predpokladanou úrovňou, 

- prostredníctvom rozborov nákladov na kvalitu môže byť detailnejšie definovaná 

stratégia zabezpečovania kvality v podniku, 

- objasňuje účinok kvality na výsledok hospodárenia podniku. 

Náklady na kvalitu sa podľa Kožíška (1999) obyčajne delia na: 

priame náklady: riadené a priamo vyvolané; 

- k priamo riadeným nákladov patria: náklady na prevenciu a náklady na odhaľovanie 

nekvality; 

- k nákladom priamo vyvolaným patria: vnútorné a vonkajšie náklady na nezhodné 

výrobky; 

nepriame náklady, ktoré vznikajú u užívateľa, v dôsledku nespokojnosti zákazníka a tie, 

ktoré vznikajú v dôsledku straty dobrého mena. 

Priame náklady tvoria najväčšiu časť a sú dobré identifikovateľné. 

Celkovo by náklady na kvalitu mali klesať, ale štrukturálne by sa mali posilniť náklady na 

prevenciu nekvality. 

Východisková základňa pre správne chápanie nákladov na kvalitu je v tom, že v každom 

podniku sú k prevedeniu určitého výkonu dané rôzne štandardy, predpoklady a možné 

odchýlky od plánovaného priebehu procesu. 

Je veľa dohadov a nejasnosti v otázke, či kvalita stojí peniaze alebo či ich dokáže ušetriť. 

Kvalita znamená, že výrobok alebo služba má také vlastnosti, že zákazníci sú ochotní ho 

kúpiť i za vyššiu cenu. V takomto prípade kvalita prináša rast tržieb z predaja. Na výrobu 

vysokokvalitného výrobku je potrebné viac investovať do vývoja, do kvalitnejšieho 
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materiálu, do odmien za prácu zamestnancom. V tomto prípade kvalita znamená vyššie 

náklady a dá sa povedať, že kvalita stojí viac. Na druhej strane kvalita výrobku znamená 

neprítomnosť chýb a porúch pri jeho výrobe a používaní. Tu je už kvalita orientovaná 

nákladovo. Ak dôjde k zlyhaniu vo vnútri podniku, zvyšujú sa jeho náklady na odstránenie 

porúch a nedostatkov. Názorne to ukazuje obrázok č. 10, kde je znázornená závislosť medzi 

nákladmi na kvality a kvalitou výrobku, ktorý uspokojuje svojimi vlastnosťami potreby 

zákazníka. 

 

                   Priame 

                   náklady 

                   na              Náklady 

                   kvalitu       na nekvalitu   

                                                                                       Celkové náklady na kvalitu 

                                                                                       Náklady na kontrolu kvality    

                                                                                        Preventívne náklady 

                                      Spokojnosť zákazníka 

 
Obrázok  č. 10  Vzťah medzi nákladmi na kvalitu a kvalitou    

Zdroj: Gašparík (1997) 

 

 

Náklady na kvalitu ovplyvňujú zamestnanci. Úlohou vrcholového vedenia je „presvedčiť 

zamestnancov, že ak sa začne dávať vysoká priorita kvalite výrobkov a služieb, 

prevádzkové a výrobné náklady pôjdu dolu.“ (Weiss, 2003). 

 

3.7  Kvalita výrobku 
 

Formovanie kvality prebieha počas celého životného cyklu výrobku. Preto sa výsledná 

kvalita výrobku delí na zložky tak, ako to ukazuje obrázok č 11. 
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Obrázok č. 11  Dekompozícia kvality výrobku     

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Základné zložky kvality sú: 

- kvalita koncepcie, pre ktorú základné a najdôležitejšie informácie zabezpečuje 

marketingové oddelenie podniku, 

- kvalita návrhu, ktorú naprojektuje vývojové oddelenie, na základe informácií od 

zákazníkov, ktoré im sprostredkovane poskytne marketingové oddelenie, 

- kvalita zhotovenia, ktorú zabezpečuje výrobné oddelenie, 

- kvalita tovaru, ktorú kontroluje odbytové oddelenie, 

- funkčná kvalita, ktorá súvisí s používaním výrobku a jeho servisom. 

Výslednú kvalitu v najväčšej miere ovplyvňujú prvé dve zložky. K týmto zložkám sa dá 

zaradiť aj kvalita likvidácie nefunkčného výrobku, ktorá má veľký vplyv na ochranu 

životného prostredia. 

 

3.8  Plánovanie kvality 
 

Plánovanie kvality v zmysle ISO 9001:2008 je „činnosť, ktorá určuje ciele a požiadavky na 

kvalitu a na využitie prvkov systému kvality“. 

 
Kvalita 
výrobku 

Kvalita 
funkčná 

Kvalita 
koncepcie 
 

Kvalita 
návrhu 

Kvalita 
tovaru 

Kvalita 
zhotove- 
nia 
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Plánovanie kvality má dve fázy: fázu prípravy a fázu definovania cieľov pre dosiahnutie 

kvality. 

Plánovanie kvality zahŕňa: 

- plánovanie výrobku: jeho identifikácia, klasifikácia a stanovenie dôležitosti znakov 

kvality, ako aj určenie cieľov, požiadaviek na kvalitu a ich ohraničenie; 

- manažérske a operatívne plánovanie: príprava využitia systému manažérstva kvality, 

vrátane organizácie a časového plánu; 

- prípravu plánov kvality a prijímanie opatrení na zlepšovanie kvality. 

 

Úlohou plánovania kvality je stanoviť činnosti a zdroje zahrňujúce všetky aktivity od 

marketingu, začatia výroby až po ukončenie zmluvnej alebo legislatívnej zodpovednosti 

podniku. 

Pre spracovanie plánov kvality je vytvorená metodická norma STN EN ISO 9004-5, ktorá je 

súčasťou noriem radu STN EN ISO 9000. 

Podľa týchto noriem je potrebné v plánoch kvality definovať: 

- ciele kvality, ktoré je potrebné dosiahnuť; 

- zohľadnenie požiadaviek zákazníkov; 

- zodpovednosti a právomoci vo všetkých fázach tvorby a realizácie výrobku; 

- špecifické postupy a metódy vo všetkých fázach tvorby a realizácie výrobku; 

- metodiku pre zmeny a úpravu plánu kvality; 

- plánovanie nákladov na zabezpečenie cieľov kvality. 

 

Juran (In Mateides, Styk, Kučera, 1998) definuje niekoľko bodov, ktoré treba brať do úvahy 

pri plánovaní kvality: 

• určenie zákazníkov – zoznam zákazníkov, 

• určenie potrieb zákazníkov, 

• preklad potrieb zákazníka do podmienok výroby, 

• určenie merateľných parametrov, 

• zostavenie meracieho systému – potreby zákazníkov v merateľných parametroch, 

• vývoj výrobku, charakteristiky výrobku, 

• optimalizácia návrhu výrobku, 
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• vývoj procesu, 

• optimalizácia a preukázanie spôsobilosti procesu, 

• príprava výrobných inštrukcii.). 

 

3.9 Manažérstvo kvality 
 

Problémy v oblasti kvality by sa dali charakterizovať ako sporadické a chronické. Na 

odstraňovanie sporadických problémov sa dajú použiť kontrolné mechanizmy, ktoré má 

podnik vytvorené. Príčiny problémov a špecifiká riešenia v takýchto prípadoch majú 

lokálny charakter. Na riešenie chronických problémov je potrebná určitá tvorivosť. Riešenie 

týchto problémov si vyžaduje štrukturálnu zmenu, ktorá musí byť iniciovaná zo strany 

vrcholového manažmentu. Z uvedeného sa dajú vyvodiť dva diametrálne odlišné procesy:  

- kontrolný proces, ktorého úlohou je udržiavať súčasný stav a likvidovať nežiaduce 

účinky a 

- tvorivý proces, ktorý by mal zlikvidovať súčasný stav v záujme zlepšenia v oblasti 

kvality. 

Keďže sa manažérstvo kvality v súčasnosti zameriava na celý životný cyklus výrobku, 

vrátane pred výrobných a po výrobných etáp, vyvoláva to potrebu zmien v oblasti riadenia 

kvality a sledovania nákladov na kvalitu a nekvalitu. Kvalitný produkt môže vzniknúť len 

v dobre riadenom a organizovanom podniku. Preto by malo byť v záujme každého podniku 

zaviesť, udržiavať a zdokonaľovať systém manažérstva kvality. 

Manažérstvo kvality  by  malo byť nevyhnutnou súčasťou riadenia podniku, jeho 

fungovania a malo by byť závislé od prístupov vrcholového vedenia podniku, od efektívnej 

organizačnej štruktúry s jasne vymedzenými zodpovednosťami a právomocami. 

Manažérstvo kvality v súčasnosti je nevyhnutnosť, ktorá môže zabezpečiť dlhodobú 

konkurenčnú schopnosť podniku. 

Normy radu ISO 9001:2008 definujú manažérstvo kvality ako „všetky činnosti celkovej 

funkcie manažmentu, ktoré určujú politiku kvality, ciele a zodpovednosť, ktoré sa uplatňujú 

v systéme kvality prostredníctvom plánovania kvality, operatívneho riadenia kvality, 

zabezpečovania a zlepšovania kvality“. Základom systému manažérstva kvality podľa 

týchto noriem je procesný prístup. 
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Japonské priemyselné normy JIS (In Mateides, Styk, Kučera, 1998)  definujú manažérstvo 

kvality ako „súbor výrobných metód, ktorý ekonomicky vedie k výrobe kvalitných 

výrobkov alebo služieb, zodpovedajúcich požiadavkám spotrebiteľov.“ 

Súčasťou systému manažérstva kvality by mal byť aj kvalitný informačný systém. 

Rozhodujúcim výrobným faktorom sa stávajú informácie a čas. Zahŕňa to v sebe nasadenie 

výpočtovej techniky do rôznych oblasti výroby, predvýrobných a povýrobných etáp. 

Spracovanie všetkých technicko-ekonomických informácií umožňuje získať predstavu o 

kvalite výrobku a integrovať ju do informačného systému manažérstva kvality. 

 

Účinnosť systému manažérstva kvality 
 

Ak má byť systém manažérstva kvality účinný, musí akceptovať dve navzájom súvisiace 

hľadiská. Je to hľadisko výrobcu alebo poskytovateľa služby a hľadisko spotrebiteľa. 

Akceptácia by mala byť zohľadnená v oblasti rizík, nákladov a efektov. 

Z hľadiska výrobcu alebo poskytovateľa služby sa musia brať do úvahy: 

riziká: 

- strata povesti pri dodávkach nezhodných výrobkov; 

- straty jednotlivých odberateľov a celých trhov; 

- právna zodpovednosť za nízku kvalitu; 

- znehodnocovanie zdrojov; 

- plytvanie ľudskou prácou; 

- znižovanie dôvery zamestnancov v schopnosti podniku; 

 

náklady: 

- na nutné úpravy výrobku v dôsledku nedostatku v marketingu a technickej prípravy 

výroby; 

- na technickú kontrolu; 

- na opravy, nahrádzanie a likvidáciu nezhodných výrobkov; 

- na reklamácie a garančné opravy; 

- na sankčné poplatky; 
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efekty: 

- zvýšenie zisku; 

- zlepšenie hospodárskych výsledkov; 

- zvyšovanie odbytu v tuzemsku; 

- prenikanie na zahraničné trhy; 

- zvyšovanie konkurenčnej schopnosti; 

- získanie dobrého mena na trhu a podobne. 

 

Z hľadiska spotrebiteľa sú tieto: 

riziká: 

- možné ohrozenie zdravia pri používaní výrobkov nízkej kvality; 

- nespokojnosť so službami; 

- strata času a peňazí; 

- možné reklamácie a problémy s nimi súvisiace; 

náklady: 

- na zaobstarávanie výrobku; 

- na opravy a údržbu pri prevádzke; 

- straty z prestojov; 

- na náhradné technológie; 

- na vyššiu spotrebu energií, materiálov a pod.; 

efekty: 

- znižovanie prevádzkových nákladov; 

- zvýšenie parametrov prevádzkovej spoľahlivosti; 

- zvyšovanie výkonnosti; 

- znižovanie energetickej náročnosti pri využívaní, úspory času a pod.. 

Preto rozhodovacie procesy v  systéme manažérstva kvality musia byť založené na 

posudzovaní možných rizík, nákladov a efektov. Veľmi dôležitou súčasťou kvality výrobku 

je vhodné a efektívne organizačné zabezpečenie. 

Základné princípy manažérstva kvality v súčasnosti sú: procesný prístup a hľadisko 

zákazníka. Akceptácia týchto princípov by mala poskytnúť zákazníkom vyššiu úroveň 
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spoľahlivosti výrobku alebo služby. Výrobok alebo služba spĺňa ich potreby a zvyšuje ich 

uspokojenie. 

Janetka (2003) uvádza osem princípov manažérstva kvality, a to: 

1. Organizácia je orientovaná na zákazníkov a je na nich závislá. 

2. Vodcovstvo má stanoviť jednotu cieľa, smeru a vnútorného prostredia organizácie. 

3. Zapojenie ľudí: ľudia na všetkých úrovniach sú podstatou a základom organizácie. 

4. Procesný prístup: požadovaný výsledok je dosahovaný oveľa efektívnejšie, ak sa k nemu 

pristupuje ako k procesu, ktorý sa týka zdrojov a všetkých aktivít. 

5. Systémový prístup manažmentu – identifikácia, porozumenie, riadenie systémov a 

súvisiacich procesov za účelom zvýšenia efektívnosti a výkonnosti organizácie. 

6. Kontinuálne zlepšovanie ako trvalý záväzok organizácie. 

7. Efektívne rozhodovanie založené na logickej a intuitívnej analýze dát a informácií. 

8. Vzájomne prospešný vzťah medzi organizáciou a jej dodávateľmi. 

 

Špirála kvality 

 

Veľmi názornú postupnosť činnosti, ktoré majú vplyv na výslednú kvalitu produktu, 

zobrazil J. M. Juran formou špirály. Je známa ako Juranova špirála kvality. 

Špirála názorne zobrazuje vzájomné prepojenie jednotlivých útvarov a ich potrebnú 

funkčnosť na dosiahnutie požadovanej úrovne výrobku, pričom úroveň kvality je daná 

najslabším článkom v systéme. 

Prvým krokom je prieskum trhu, kde sa zisťujú požiadavky zákazníka. Potom nasledujú 

činnosti súvisiace s výskumom, vývojom, zabezpečením investícií, materiálovým 

zabezpečením, technickou prípravou výroby, výrobným procesom, kontrolou a skúšaním, 

balením, skladovaním, expedíciou, servisom. V oblasti materiálového zabezpečenia je 

potrebné zdôrazniť význam efektívneho dodávateľského systému. Platí pravidlo, že 

požiadavky a nároky kladené na výrobcu musia byť kladené aj na dodávateľa. Na obrázku 

č. 12 je znázornená Juranova špirála kvality. Ukazuje postupnosť jednotlivých činnosti 

v príslušných oddeleniach organizácie, ktoré významne ovplyvňujú výslednú kvalitu 

výrobku. 
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Obrázok č.12 Juranova špirála kvality          

Zdroj: upravené podľa www.juran.com,20.4.2011  

 

3.10 Modely systému manažérstva kvality 
 

V minulosti existovalo niekoľko systémov manažérstva kvality. Jedným z prvých systémom 

manažérstva kvality bol v celosvetovom meradle Shewhartov cyklus z roku 1939. 

Pozostával zo štyroch základných krokov, ktoré sa dali interpretovať tak, ako je to 

znázornené na obrázku č. 13: 

Požiadavky spotrebiteľov –  
marketingový výskum 

Plánovanie procesov 

Technická príprava výroby 

Kontrola a skúšky kvality 

Servis a údržba 
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Návrh výrobku 

Výber dodávateľov 
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Obrázok č. 13  Shewhartov cyklus      

Zdroj: Mateides a kol. 1998 

 

- Prvý krok: Aké zmeny by sme mohli požadovať? Plánuj zmenu alebo skúšku. Rozhodni, 

ako využiť pozorovanie. 

- Druhý krok: Vykonaj zmenu alebo skúšku, o ktorých si rozhodol, pokiaľ možno 

v malom rozsahu. 

- Tretí krok: Pozoruj účinky zmeny alebo skúšky. 

- Štvrtý krok: Študuj výsledky. Ako si sa poučil? Čo možno predpovedať? 

- Opakuj 1. krok na základe nových poznatkov. 

- Opakuj 2. krok a postupuj ďalej. 

 

V roku 1950 Shewhartov cyklus modifikoval Deming a oboznámil s ním Japoncov. Tento 

model je známy pod názvom Demingovo koleso. V tomto modeli manažmentu kvality je 

zdôraznená dôležitosť úzkej spolupráce jednotlivých útvarov v rámci podniku (viď obrázok 

č. 14). 

     

               

 

 

     

 

 
Obrázok č. 14  Demingovo koleso       

Zdroj: Mateides a kol.  ( 1 9 9 8 )       
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Manažment   Manažment 
robí                   plánuje  
nápravu 
 
 
 
Inšpektori        Robotníci 
kontrolujú        realizujú 
 

D 

P A 

C 

 

Vývoj nového výrobku musí vychádzať z požiadaviek trhu. Výroba musí vytvoriť hodnotný 

výrobok, ktorý obchodné oddelenie úspešne realizuje na trhu. Potom sa cyklus reaktivuje, 

aby sa zistilo, či je zákazník spokojný. Ak nastane nesúlad, vývoj výrobku musí 

identifikovať nevyhnutné nápravné činností a výroba ich musí realizovať. 

Ďalšia modifikácia v Japonsku bola označená ako  PDCA cyklus (Plan – plánuj, Do – rob, 

Check – kontroluj, Act – konaj). PDCA cyklus vychádza zo skutočnosti (obrázok č. 15), že 

každý výrobný alebo podnikateľský proces sa dá vylepšiť. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Obrázok č. 15  Pôvodný PDCA cyklus       

Zdroj: Mateides a kol. (1998) 

P – manažment zhodnotí situáciu na základe analýzy údajov.    

      Z nej vyplýva plán zlepšovateľskej činnosti. 

D – robotníci zodpovedajú za realizáciu plánu v dielňach. 

C – inšpektori kontrolujú, či realizované činnosti umožňujú, 

    aby sa splnili plánované ciele. 

A – manažment sleduje výsledky. Ak sú dobré, realizované  

    činnosti sa stávajú štandardnými metódami a zlepšenie  

    sa pokladá za stále. Ak výsledky nie sú prijateľné,  

    manažment vypracováva plán nápravných opatrení. 

Zistilo sa, že tento prístup k zlepšovaniu kvality má nedostatky, pretože nápravné opatrenia 

boli bez prevencie. 
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C 

P A 

D 

Následná modifikácia zohľadnila aj prevenciu. Ide o Komplexné operatívne manažérstvo 

kvality v celej organizácii CWQC (Company Wide Quality Control). Celý upravený 

cyklus je znázornený na obrázku č. 16. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                       

  

 

 

 
Obrázok č. 16  Modifikovaný PDCA cyklus        

 Zdroj:  Mateides a kol. (1998) 

 

P – manažment je zodpovedný za plánovanie na základe CWQC. 

D – zamestnanci sami realizujú zlepšovateľské postupy na  

    svojich pracoviskách, ak je potrebné, tak aj niekoľko 

    krát dookola pomocou CWQC. 

C – manažment a kontrolóri pomocou kontrol a auditov sle- 

    dujú dosiahnuté výsledky. 

A – ak je to potrebné, manažment robí úpravy a úspešné  

    metódy štandardizuje. Získané výsledky sa podrobujú 

    previerke, stanovujú sa nové ciele. 

 

Tento cyklus ďalej rozpracoval Ishikawa (obrázok č. 17), ktorý v ňom zachováva štyri fázy, 

ale delí ich na šesť etáp.       
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Obrázok č.17  Ishikawov PDCA cyklus         

Zdroj: Mateides a kol. (1998) 

 

Demingova filozofia manažérstva kvality 
 

W. E. Deming postavil svoju filozofiu manažérstva kvality na 14 bodoch.      (In Mateides, 

Styk, Kučera, 1998). Demingove metódy zahŕňajú používanie štatistických nástrojov a 

výchovných techník na zmenu podnikovej kultúry. Sú základom procesu zlepšovania 

kvality. 

Ide o týchto 14 bodov: 

Bod 1 – Stálosť cieľa 

Dlhodobé perspektívy a stálosť cieľov sú nevyhnutné podmienky pre neustále zlepšovanie. 

Bod 2 – Vedomie kvality 

Prijatie novej filozofie znamená podporovanie kvality, čiže odmietanie spoločensky 

prípustnej úrovne nezhodných výrobkov, duplicitných prác, zlého servisu a pod.  

Bod 3 – Ukončenie závislosti na hromadných kontrolách 

Kontrola nezvyšuje kvalitu výrobkov a ani ju nezaručuje. Kontrola výrobku sa nezvýši ani 

výstupnou kontrolou, pretože nezhodné výrobky sú už vyrobené. 
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Bod 4 – Kvalita dodaných vstupov 

Podniky by nemali nakupovať výrobné vstupy len na základe ceny, ale mali by posudzovať 

aj ich kvalitu. 

Bod 5 – Proces zlepšenia 

Procesu zlepšenia napomáha používanie štatistických metód, ktorých zavádzanie do 

podniku by malo byť postupné a mal by ich používať každý zamestnanec podniku. 

Bod 6 – Školenia 

Školenie je neustály proces, ktorý spája profesionálny rast zamestnanca s vývojom. Podnik 

by  mal svojich zamestnancov poučiť, ako správne vykonávať prácu, poznať výrobky po 

kvalitatívnej stránke. 

Bod 7 – Stredný manažment 

Stredný manažment je kritickým článkom medzi vrcholovým manažmentom a 

zamestnancami. Musí akceptovať zodpovednosť za proces zlepšovania, mal by sa starať o 

zlepšovanie kvality. Mal by tiež učiť zamestnancov ako doviesť organizáciu k splneniu 

cieľov procesu neustáleho zlepšovania. 

Bod 8 – Vylúčenie strachu 

Strach môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť pri práci, fyzickú pohodu, pracovné postupy, 

medziľudské vzťahy a iné. Manažment má morálnu povinnosť odbúrať tento strach u 

zamestnancov a zabezpečiť ich dobrý fyzický a psychický stav, čím získa aj výhody pre 

podnik. 

Bod 9 – Odstránenie bariér 

Bariéry, ktoré brzdia plynulý chod reprodukčného procesu, existujú vo všetkých fázach 

procesu tvorby výrobku. Zamestnanci by mali vidieť podnik ako celok a spolupracovať ako 

skupina. 

Bod 10 – Odstránenie číselne vymedzených cieľov a hesiel 

Zamestnanci, ktorých výsledky práce sa porovnávajú so stanovenými cieľmi (ktoré im 

obyčajne nikto nevysvetlí), nevedia, ako ich majú splniť a manažment ich následne trestá za 

to, že tieto ciele nedosiahli. 

Bod 11 – Odstránenie výkonových štandardov 

Výkonové štandardy mali a majú negatívny vplyv na kvalitu a produktivitu. Zamestnanci  

sú nútení vyrábať nezhodné výrobky kvôli tomu, aby splnili výkonové štandardy. 
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Bod 12 – Návrat k hrdosti 

Veľa organizácií nevyužíva plný potenciál zamestnancov, okráda ich o hrdosť a správa sa 

k nim ako k tovaru. Hrdosť je podnetom pre lepší výkon, zlepšenie kvality, sebavedomia 

zamestnancov a organizácie. 

Bod 13 – Vzdelávanie a školenia 

Sú základom pre stabilizáciu pracovných miest a zodpovednosti s nimi spojených. 

Bod 14 – Transformácia organizácie 

Vrcholový manažment podniku by  mal podliehať organizačnej transformácii, ktorá by 

zabezpečovala proces neustáleho zlepšovania. 

 

Ďalším systémom manažérstva kvality bolo Komplexné operatívne riadenie kvality TQC 

(Total Quality Control). Jeho autorom bol v roku 1957 A. V. Feigenbaum. Je to systém 

integrácie úsilia rôznych skupín v podniku, zameraný na rozpracovanie, zachovanie a 

zlepšenie kvality. Jeho cieľom je umožniť čo najekonomickejšiu výrobu a obsluhu, a tak 

v plnom rozsahu uspokojiť zákazníka. Základnou požiadavkou TQC je vytvorenie funkcie 

operatívneho manažérstva kvality a jeho dobrá organizácia. 

 

V súčasnosti sa využíva Komplexné manažérstvo kvality TQM (Total Quality 

Management). Cieľom je prostredníctvom komplexného manažérstva kvality (TQM) 

organizácie dosiahnuť vysokú kvalitu produkcie, efektivitu organizácie spolu so 

zabezpečením bezpečnosti všetkých činností vo firme a dodržiavaním podmienok pre 

ochranu životného prostredia. (Hekelová, 2001). 

 

3.11  Budovanie systému  manažérstva kvality 
 

Budovanie systému manažérstva kvality je dynamický, dlhodobý a nikdy sa nekončiaci 

proces. Jeho podstatou je najmä zmena prístupu manažérov, ktorých sa to týka, a následne 

zapájanie sa do tohto procesu všetkých pracovníkoch na rôznych stupňoch riadenia. 

Vybudovanie efektívneho systému manažérstva kvality v podniku mu zabezpečí: 

- lepšiu spokojnosť zákazníkov; 

- získanie konkurenčných výhod; 
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- internacionalizáciu trhov; 

- zlepšenie kvality vlastných výrobkov. 

 

Na obrázku č. 18 je znázornený všeobecný model systému manažérstva kvality, tak ako to 

požadujú revidované normy ISO 9000:2008. Ako prvá je definovaná politika kvality a ciele, 

ktoré chce organizácia dosiahnuť. Následne sú určené zdroje na realizáciu produktu. Ďalšiu 

fázu tvorí výroba produktu, so všetkými potrebnými činnosťami. Poslednú fázu tvorí spätná 

väzba pomocou merania a analýzy. 
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Obrázok č.18    Všeobecný model systému manažérstva kvality    

Zdroj: normy ISO 
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Armand v. Feigenbaum, ktorý je uznávaný ako novátor v oblasti kvality, nákladov 

manažmentu, sformuloval desať zásad komplexného manažérstva kvality Kvalita nie je 

technická funkcia, organizačný útvar ani osvetový program. Je to systematický, na 

zákazníka orientovaný proces, ktorý musí byť úplne a presne zavedený v celom podniku a 

integrovaný s dodávateľmi. 

1. Kvalita je to, čo za kvalitu vyhlási zákazník, nie to, čo za kvalitu prehlasuje konštruktér, 

pracovník marketingu alebo obchodník a požiadavky na kvalitu neustále rastú. V tomto 

zmysle je treba chápať, že na dosiahnutie dlhodobého vedúceho postavenia na trhu je 

nevyhnutné vedúce postavenie v kvalite v medzinárodnom meradle. 

2. Kvalita a náklady tvoria jeden celok a nie oddelené časti, sú to partneri a nie protivníci. 

Najlepším spôsobom ako zrýchliť a zlacniť ponuku výrobkov a služieb je zvýšenie ich 

kvality. 

3. Kvalita musí byť organizovaná s ohľadom na fakt, že sa o ňu síce majú starať všetci 

zamestnanci podniku, že sa ale o ňu nebude starať nikto, ak nebude mať systém riadenia 

kvality správnu štruktúru, ktorá by podporovala tak kvalitnú prácu jednotlivcov, ako aj 

kvalitnú tímovú spoluprácu medzi všetkými organizačnými jednotkami. 

4. Dobre riadiť znamená nepretržite a neúnavne zdôrazňovať kvalitu prostredníctvom 

vedenia ľudí pri mobilizácii znalostí, odborností a pozitívnych postojov všetkých 

zamestnancov tak, aby sa vytvorili a udržovali pracovné procesy orientované na 

zákazníkov. Kvalita je spôsob riadenia organizácie. Názor, že kvalita je výhradnou 

záležitosťou určitej štátnej príslušnosti alebo že má nejakú jedinečnú geografickú alebo 

kultúrnu identitu, je falošný mýtus. 

5. Dôraz na zdokonaľovanie kvality je rovnako dôležitý v službách  ako aj u výrobkov a 

tento dôraz treba uplatňovať vo všetkých oblastiach marketingu, predaja a zadávania 

objednávok zákazníkov, pri vývoji a projektovaní výrobkov a služieb, pri nákupe, 

výrobe a plánovaní materiálového toku, vo financiách, fakturácii a účtovníctve, 

v distribúcii. 

6. Kvalita je otázkou etiky. Široké zdokonaľovanie kvality je možné dosiahnuť len úsilím, 

účasťou a fanatizmom všetkých ľudí v podniku a všetkých jeho dodávateľov, na kvalitu 

nestačí len niekoľko špecialistov. 
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7. Nepretržité zdokonaľovanie kvality vyžaduje zasvätenú aplikáciu širokej škály 

doterajších aj nových technológií kvality systematicky zoradených v rámci podnikového 

systému manažérstva kvality a nie samoúčelne. 

8. Komplexný systém manažérstva kvality je nákladovo najefektívnejšou a kapitálovo 

najmenej náročnou cestou k produktivite. Mení prístup k produktivite z obyčajného 

dosahovania vyšších výkonov na dosahovanie viac dobrých výstupov, odhaľuje 

neuspokojivo pracujúce organizačné jednotky a umožňuje plne využiť podnikové zdroje 

ľudí, zariadení, materiálov a informácií. 

9. Toto všetko sa stáva skutočnosťou, ak podnik v celej organizačnej štruktúre realizuje 

jasný, na zákazníkov zameraný komplexný systém manažérstva kvality s efektívne 

štruktúrne usporiadanými kvalitnými pracovnými procesmi, ktorým ľudia rozumejú, 

veria a sú ich súčasťou. (Dostupné na: <http://srq.host. sk./Feigen.htm>, 20.4.2004;).  
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