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ÚVOD  
 

V každej hospodárskej organizácii, bez ohľadu na veľkosť, budú vždy ku kľúčovým 

ukazovateľom úspešnosti patriť priame ekonomické ukazovatele (objem a miera čistého 

zisku, cash flow, ceny akcií). V súčasnosti k týmto ukazovateľom je potrebné priradiť aj 

tzv. nefinančné kritéria, ako sú napríklad: podiel na trhu, úspešnosť predaja, kvalita. 

Vedomie potreby kvality nielen vo výrobnej sfére, ale vo všetkých oblastiach spoločnosti 

vzrástlo koncom osemdesiatych rokov minulého storočia na celom svete. Potreba 

sústavného zlepšovania všetkých činnosti, znižovanie nákladov a nárokov na zdroje, snahy 

o zlepšenie životného prostredia, potreba lepšie uspokojovať požiadavky spotrebiteľov a 

spoločnosti, nevyhnutnosť zvyšovania konkurenčnej schopnosti domácich výrobkov, to 

všetko sa stalo prvoradým záujmom nielen jednotlivých hospodárskych organizácií, ale aj 

vlád vo veľkom počte krajín. 

Tento trend podporujú nielen vo sveta ale aj na Slovensku pomerne nové a netradičné 

formy a metódy práce, ktoré v jednotlivých organizáciách vyvolávajú buď postupné alebo 

radikálne zmeny v oblasti kvality. 

Všetky činnosti a pracovné postupy, ktoré sa uskutočňujú vo výrobe alebo pri poskytovaní 

služieb sú procesy. Aby chod jednotlivých organizácií bol bezproblémový, musia mať tieto 

organizácie definované všetky výrobné a nevýrobné procesy, ktoré sú navzájom prepojené 

vstupmi a výstupmi. Výstup z jedného procesu je veľmi často priamym vstupom do 

ďalšieho procesu. Systematická identifikácia procesov a ich vzájomné väzby sa dá nazvať  

ako procesný prístup k riadeniu.  

Cieľom monografie bolo zosumarizovať základné informácie o procesných prístupoch 

v manažérstve kvality a analyzovať ich vzájomné prepojenia z pohľadu poskytovania 

kvality zákazníkom.   
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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 
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„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 
dodávateľ 

Primárny 
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.   
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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. 
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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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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. 
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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. 
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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 
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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 
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Návrh výrobku 

Výber dodávateľov 

Výroba 
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http://www.juran.com,20.4.2011/�


40 
 

  
4 1 
 
 
3            2 

 
 
Prieskum    Vývoj 
 
 
Predaj         Výroba 

 

 

                            

 

                                       

 

 
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. 

Stanov ciele 

Stanov ciele na ich 
dosiahnutie 

Vzdelávaj a 

trénuj 

Prijmi  
príslušné  
opatrenia 

Skontroluj 

výsledky 

zavedenia 

Realizuj postupy 
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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;).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://srq.host.sk./Feigen�
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5 SPOLOČNÉ ZNAKY  PROCESNÝCH PRÍSTUPOV  

   V MANAŽÉRSTVE KVALITY 
 

Základom koncepcie systému manažérstva kvality je presná identifikácia všetkých procesov 

a pracovných postupov prebiehajúcich v podniku, pri súčasnom rešpektovaní požiadaviek 

normy STN EN ISO 9001 : 2000, ich vzájomné prepojenie a jednoznačné stanovenie 

zodpovedností a právomocí, ktoré by mali byť v súlade so strategickými cieľmi podniku. 

Dôraz má byť kladený na celkovú efektivitu každého procesu. To si vyžaduje zabezpečiť zo 

strany vrcholového vedenia   pravidelné skúmanie a analyzovanie sledovaných 

ukazovateľov s následným zlepšovaním jednotlivých procesov. 

Dôvody a motívy, ktoré spôsobujú zavádzanie jednotlivých systémov manažérstva kvality 

sú nasledovné: 

- tlak zo strany zákazníkov (trhu), 

- tlak zo strany legislatívnych predpisov, 

- prípady ručenia za nezhodný výrobok, 

- zákaznícke audity, 

- politika podnikania,  

- snaha predchádzať chybám a omylom, 

- zlepšenie ekonomických výsledkov organizácie, 

- potreba regulácie, 

- prianie vlastníkov organizácie. 

Pri zavádzaní systému manažérstva kvality (najčastejšie podľa požiadaviek normy ISO 

9001 . 2000) dochádza k týmto problémom: 

- jednotliví zamestnanci nie sú v dostatočnej miere zapojení do systému 

manažérstva kvality, 

- snaha o získanie certifikátu z imidžových alebo marketingových dôvodov, 

- v podnikoch existuje byrokracia, 

- nie je správne definovaná pozícia poverencov pre kvalitu. 



81 
 

Zavedením systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001 : 2000 alebo jeho 

postupný prechod na Komplexné manažérstvo kvality TQM sa dosahujú prínosy pre 

jednotlivé záujmové skupiny organizácie. Ide o tieto záujmové skupiny a prínosy: 

1. Zákazníci budú mať prínos z použitia výrobku alebo služby vtedy, ak: 

- splňuje ich požiadavky, 

- výrobky sú dôveryhodné a spoľahlivé, 

- sú k dispozícií podľa potreby, 

- sa dajú ľahko udržiavať. 

2. Zamestnanci môžu využívať tieto výhody: 

- lepšie pracovné podmienky, 

- vyššie uspokojenie z práce, 

- zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia, 

- zvýšenie morálky, 

- zvýšenie stability zamestnania. 

3. Vlastníci a investori, budú mať prínosy: 

- zo zvýšeného výnosu z investovania, 

- zo zlepšených výsledkov činnosti, 

- zo zvýšeného podielu na trhu, 

- z vyššieho zisku. 

4. Dodávatelia budú profitovať: 

- zo stability vzájomných vzťahov, 

- z rastu svojej organizácie, 

- z partnerstva a vzájomného pochopenia. 

5. Spoločnosť bude mať prínos: 

- z naplnenia právnych a regulačných požiadaviek, 

- zo zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia, 

- zo zníženého dopadu na životné prostredie. 

Zdroj: Vlastné spracovanie  

 

Úlohou reinžinieringu podnikových procesov je v podstate analýza štruktúry organizácie a 

jej prispôsobenie sa pracovným procesom. Je pomerne ťažké definovať tie kroky v procese, 
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ktoré prispievajú k spokojnosti zákazníkov. Pomocou reinžinieringu sa robia účelné veci, 

eliminujú sa činnosti, ktoré neprinášajú pridané hodnoty a dochádza k „narovnávaniu“ 

procesov.  

Zistilo sa, že obidve koncepcie TQM – komplexné manažérstvo kvality  a reinžiniering 

podnikových procesov sú postavené na mnohých podobných myšlienkach. Sú založené na 

princípe riadenia podnikových procesov. Obidve podporujú posilnenie právomoci všetkých 

zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na jednotlivých krokoch procesu, kvalitu výslednej 

produkcie, tímovú prácu a orientáciu na zákazníka. Líšia sa však prostriedkami, ktorými 

zamestnanci dosahujú požadované zlepšenie. TQM – komplexné manažérstvo kvality je 

systém manažérstva kvality, ktorý má dlhodobé ciele. Reinžiniering na rozdiel od TQM sa 

zameriava na rýchlu rekonštrukciu a zmeny strategických procesov, ktoré sú zamerané na 

optimalizáciu pracovného toku a zvyšovanie produktivity. 

Nasledujúca tabuľka č. 4 ukazuje zásadné rozdiely medzi reinžinieringom podnikových 

procesov a TQM - komplexným manažérstvom kvality: 
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Reinžiniering podnikových procesov Komplexné manažérstvo kvality TQM 

Podnikové procesy 

Záber na vybrané procesy podľa priorít. Záber na všetky procesy. 

Procesy sa hodnotia novovytvorenou 

metrikou podľa nových cieľov podniku. 

Procesy sa hodnotia podľa ustálených 

normatívov. 

Vytvárajú sa a implementujú nové procesy 

s kvalitatívne aj kvantitatívne lepšími 

parametrami. 

Zlepšovanie existujúcich procesov. 

Podniková organizácia a riadenie 

Vznikajú nové útvary, rušia sa doterajšie. Malé organizačné zmeny existujúcej líniovej 

organizačnej štruktúry. 

Redukuje, rekvalifikuje a premiestňuje sa 

radikálne počet zamestnancov, mení sa 

podniková kultúra a postoje pracovníkov. 

Malé zmeny organizácie, plánovitý rast 

zvyšovania kvalifikovanosti zamestnancov, 

udržiavania podnikovej kultúry. 

Riadi buď priamo vedenie, alebo manažér 

procesu. 

Riadi líniový útvar kvality. 

 

Lokalizácia 

Existujúce rozmiestnenie útvarov sa 

prehodnocuje, optimalizuje. 

Zriedkavé zmeny lokality. 

Informačné technológie 

Pri radikálnych zmenách sa využívajú 

výkonné počítače a vhodné programy. 

Vytvárajú sa nové analytické vstupy ako 

podklady zmien. 

Informačné technológie sa využívajú na 

kontinuálne meranie stavu organizácie. 

Postup 

Radikálny proces zmien riadený útvarmi 

s mimoriadnymi právomocami. 

Systematický inžiniering cez líniové útvary. 

Čas 

Krátky časový interval, prudké revolučné 

zmeny. 

Kontinuálne udržiavanie kvalitatívnej úrovne. 

Tabuľka č. 2 Rozdiely medzi reinžinieringom a TQM 

Zdroj: vlastné spracovanie         
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Porovnaním zahraničných skúsenosti zo zavádzania reinžinieringu podnikových procesov  a 

skúsenosti, ktoré nadobudli slovenské podniky, sa došlo k týmto záverom: 

- v slovenských podnikoch je veľmi ťažké získať záujem vrcholového vedenia, 

existujú nedostatky v presvedčení a súhlase manažérov, 

- nie je vypracovaná jasná vízia kvality a definícia kvality výslednej produkcie, 

čím vzniká nerealistický záber a očakávania, 

- komunikácia so zákazníkmi je na nízkej úrovni a niekedy sa názory zákazníkov 

vôbec neberú do úvahy, 

- vzdelávanie a výcvik zamestnancov sú málo efektívne, 

- existujú nejasnosti v definovaní alebo určení kľúčových ukazovateľov 

výkonnosti podniku, 

- nekladie sa veľký dôraz na ľudský faktor, nedostatočne sa prekonáva odpor 

zamestnancov  k zmene. 

Na základe analýzy hlavných  princípov jednotlivých prístupov k  manažérstvu kvality a 

reinžinieringu podnikových procesov sa v systéme manažérstva kvality  vyprofilovalo osem 

všeobecných princípov, ktoré pomáhajú organizácii v trvalom zlepšovaní kvality vo 

všetkých oblastiach podnikania, ktoré by malo viesť k vyššej účinnosti a efektívnosti v jej 

vnútri. V reinžinieringu podnikových procesov pôvodne existovalo šesť princípom, ktoré 

uvádzajú Robson a Ullah(1998). Jednotliví autori, ktorí sa zaoberajú problematikou 

reinžinieriongu, postupne dopĺňali ďalšie, ktoré podrobnejšie vystihujú jeho podstatu .  

 

Nasledujúca tabuľka ukazuje súhrn princípov reinžinieringu a Komplexného manažmentu 

kvality TQM. Jednotlivé princípy sú zoradené do skupín, ktoré odrážajú oblasť, v ktorej sa 

tieto princípy uplatňujú (viď tabuľku č.5). 
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Hlavné princípy reinžinieringu a TQM  
Reinžiniering podnikových procesov Komplexné manažérstvo 

kvality TQM 
Vrcholové vedenie 

1. Komunikovanie jasnej vízie. 

2. Potreba účasti vrchového vedenia. 

3. Stanovenie náročných cieľov. 

4. Strategické myslenie. 

5. Partnerstvo s dodávateľmi. 

6. Znalostná a informačná bezbariérovosť. 

Ľudské zdroje 

7. Obetavosť „najlepších ľudí“ a ich vzdelávanie. 

8. Uplatňovanie tímovej práce. 

9. Procesné zameranie motivácie zamestnancov. 

10. Pružná autonómia procesných tímov. 

11. Samoriadenie a vzájomná kontrola vo vnútri procesu. 

12. Zodpovednosť za proces. 

Proces 

13. Procesný prístup. 

14. Princíp riadenia zákazníkmi. 

15. Variantné poňatie procesu - vytváranie viacerých verzií 

zložitých procesov. 

16. Redukcia množstva vstupov do procesu. 

17. Koncentrácia na kľúčové procesy. 

18. Redukcia množstva vstupov do procesu. 

19. Integrácia a kompresia práce - do procesu zapojiť čo 

najmenej ľudí. 

Štruktúra organizácie 

20. Zachovanie decentralizovaných organizačných jednotiek 

s centralizovanou komunikáciou. 

21. Delinearizácia práce. 

22. Najvýhodnejšie miesto realizácie práce. 

 

1. Procesný prístup. 

2. Zameranie na zákazníka. 

3. Orientácia na výsledky. 

4. Systémové vedenie a účelová 

zásadovosť. 

5. Angažovanosť a vzdelávanie 

ľudí. 

6. Trvalé zlepšovanie a inovácia. 

7. Partnerstvo s dodávateľmi. 

8. Zodpovednosť voči verejnosti. 

Tabuľka č. 3 Súhrn princípov reinžinieringu a TQM  

Zdroj: vlastné spracovanie  
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Z tabuľky je vidieť, že spoločnými princípmi  reinžinieringu podnikových procesov a 

Komplexného manažmentu kvality TQM sú: 

- procesný prístup, 

- zameranie na zákazníka, 

- angažovanosť a vzdelávanie zamestnancov, 

- partnerstvo s dodávateľmi. 

Tieto podobnosti vyplývajú zo snahy organizácie prispôsobiť podnikanie a kvalitu 

výrobkov a služieb požiadavkám zákazníkov a disponovať konkurenčnou schopnosť na 

domácich a zahraničných trhoch. 

V princípe Komplexného manažmentu kvality TQM, ktorý je uvedený v tabuľke pod číslom 

6  „Trvalé zlepšovanie a inovácia“, sa našlo  hlavné prepojenie reinžinieringu podnikových 

procesov a Komplexného manažmentu kvality. Reinžiniering podnikových procesov 

pomáha pri zdokonaľovaní kvality a chápe sa ako inovácia v už fungujúcom systéme 

manažérstva  kvality. 

Dá sa konštatovať, že úspešné zavedenie obidvoch princípov závisí v podstatnej miere od 

zamestnancov. Od ich pochopenia nevyhnutnosti zmeny, od stotožnenia sa s touto zmenou a 

od chápania, že len ich precíznou a zodpovednou prácou sa dosiahne stanovený cieľ:  

zvýšenie kvality a tým aj spokojnosť zákazníkov. 

Analýzou jednotlivých metód , ktoré sa dajú využiť pri zavedení komplexného manažérstva 

kvality alebo reinžinieringu do praxe, sa dospelo k názoru, že je potrebné využiť aspoň dve 

metódy. Jedná z metód by mala zabezpečiť analýzu nákladov, ktoré organizácií vznikajú a 

ich posúdenie. Druhá z metód je potrebná na analýzu súčasného stavu z pohľadu procesov, 

ich dĺžky, vhodnosti a efektívnosti. Ako najefektívnejšie sa javia metódy, ktoré boli opísané 

v časti, ktorá bola venovaná reinžinieringu  podnikových procesov, a to metóda ABC – 

(Activity Based Costing) Analýzu vyvolaných nákladov a metóda  PVA (Process Value 

Analysis) Analýzu hodnoty procesov. 
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5.1  Analýza vzájomného prepojenia  procesných prístupov   
 

V súčasnosti v jednotlivých organizáciách prebiehajú alebo sa postupne zavádzajú dva 

najznámejšie systémy manažérstva kvality: systém manažérstva kvality na základe noriem 

ISO 9001: 2000 a komplexné manažérstvo kvality TQM (Total Quality Management).  

Normy ISO 9001:2000  predstavujú návod na vybudovanie, udržanie a zlepšenie systému 

manažérstva kvality ako nedeliteľnej súčasti systému riadenia podniku. Kvalitný produkt 

môže vzniknúť len v dobre riadenom a organizovanom podniku. Normy ISO 9001:2000 

znamenajú predovšetkým podporu kvality a príspevok k zlepšeniu podnikovej kultúry 

v oblasti manažérstva kvality, zvlášť čo do organizácie, zodpovednosti, funkčnosti procesu 

a celkového poriadku. Normy ISO 9001:2000 samy o sebe žiadnu kvalitu nepredstavujú. Tú 

definujú zákazníci. Dozvieme sa len to, čo musí byť urobené, ale nie ako to urobiť. 

Zavedenie systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2000 by malo priniesť 

predovšetkým motiváciu ľudí, aby pracovali kvalitne. To je potom zdroj zisku a stabilita 

podniku. Normy ISO 9001:2000 sú tiež nástrojom na rozvoj TQM – Komplexného 

manažérstva kvality. 

Kvalitu ovplyvňuje človek  a kvalita je existenčná záležitosť. Certifikát ISO 9001:2000, 

ktorý by mali jednotlivé podniky získať, predstavuje len prvé kroky na ceste k TQM. 

Hovorí len o tom, že boli definované štandardy, stanovené normy a popísané kontrolné 

procesy, ktoré nadobudnú význam až praktickým používaním. Certifikát kvality je 

využívaný ako nástroj konkurenčnej výhody.  

TQM je činiteľ zmeny, je to strategické manažérstvo kvality, ktoré zapája všetkých ľudí a 

všetky podnikové zdroje do procesu neustáleho zlepšovania kvality vo vnútri podniku 

(efektívnosť, náklady) a v okolí podniku (konkurenčná schopnosť). 

Pri zvyšovaní úrovne manažérstva kvality v organizácii sa dá veľmi efektívne využiť 

reinžiniering podnikových procesov ako významný faktor zvyšovania kvality  výslednej 

produkcie. Reinžiniering podporuje snahu organizácie čo najefektívnejšie napredovať, 

vytvoriť podmienky na rast kreativity všetkých zamestnancov, významne podporuje 

komunikáciu, tímovú prácu a pružné riešenie úloh. Tiež prispieva k rastu kultúry 

organizácie, prináša mimoriadne efekty z hľadiska získavania zákazníkov.  
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Reinžiniering je neustály proces, ktorý nikdy nie je na konci. Hlavné aktivity reinžinieringu 

sú v súčasnosti zamerané na procesy, stratégiu, manažérske informačné systémy, riadenie 

zmien a na prínos k celkovej kvalite. Reinžiniering prispieva k zvyšovaniu kvality 

výslednej produkcie aj tým, že jednotlivým pracovníkom určuje pozície a aktivity, ktoré 

v konkrétnej fáze procesu majú vykonávať. Zároveň im dáva právomoc rozhodovať a 

individuálne zodpovedať za im zverenú oblasť. Zamestnanci tým, že chápu, prečo 

vykonávajú príslušné aktivity a ako tieto aktivity prispievajú k plneniu cieľov podniku, 

pracujú rýchlejšie a kvalitnejšie. 

Ďalší faktor, ktorý zvyšuje kvalitu produkcie je ten, že reinžiniering určí len tie kroky 

procesu, ktoré sú nevyhnutné, umožňujú čo najrýchlejšie vykonanie príslušnej činnosti a sú 

efektívne. 

Aplikácia metódy KAIZEN umožňuje podnikateľskému subjektu zavádzať do praxe také 

prvky, ktoré povedú k neustálemu zlepšovaniu organizácie a následne k zvýšeniu kvality 

konečnej produkcie. 

Zavádzanie systému manažérstva kvality, či už podľa noriem ISO 9001:2000 alebo TQM, je 

dlhodobý proces, ktorý trvá priemerne 7 – 8 rokov. Ale organizácia, ktorá to dosiahne, má 

všetky predpoklady, aby bola  ekonomicky úspešná. 

 

 

Analýza spoločných znakov procesných prístupov v manažérstve kvality 

 

Bola vykonaná analýza spoločných znakov základných prístupov v manažérstve kvality. 

Analýza zohľadňovala tie ukazovatele, ktoré pomáhajú organizácií efektívnejšie 

a kvalitnejšie produkovať. Analyzovali sa aj ukazovatele, ktoré brali do úvahy 

zamestnancov, dodávateľov a ich vzájomné vzťahy. Výsledky analýzy sú prezentované 

v nasledujúcej tabuľke. 
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Kritérium  TQM ISO 9000 Reinžiniering KAIZEN 

Procesný prístup 
                                     

Orientácia na zákazníka 
                                    

Neustále zlepšovanie  
                 

Orientácia na kvalitu 
                 

Uvedomelosť zamestnancov 
                 

Systémový prístup 
          

 

Dobré vzťahy s dodávateľmi   
        

 

Zlepšovanie kvality výslednej 

produkcie               

Zvýšenie produktivity práce 
              

Znižovanie nákladov 
              

Zvýšenie konkurenčnej 

schopnosti                          

Zlepšenie pracovnej disciplíny 
                          

Nižšia potreby pracovníkov 
                   

 

Kooperácia 
                            

Vzdelávanie zamestnancov 
                               

Tabuľka č. 4  Spoločné znaky  procesných prístupov v manažérstve kvality 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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Ako názorná ukážka prepojenia TQM, reinžinieringu a noriem ISO 9001:2000 môže 

slúžiť  firma Ultratech Stepper z Kalifornie. Táto firma rýchle a lacno dosiahla certifikáciu 

svojich výrobkov podľa ISO 9001:2000 v spojitosti s ISO 14 000 len za deväť mesiacov 

s dvoma pracovníkmi na skrátený úväzok s celkovými nákladmi menšími ako 200 tis. 

USD.Certifikáciu svojej produkcie dosiahli pomocou procesu, ktorý obsahoval 13 krokov: 

1. Získanie záujmu vrcholového manažmentu, pretože bez jeho silnej podpory by projekt 

nebol realizovateľný. Ďalšou úlohou v tomto kroku bolo vytvorenie vízie kvality a 

definíciu kvality (súlad požiadaviek interných a externých zákazníkov). Poslednou 

úlohou bolo navrhnutie a schválenie plánu implementácie. 

2. Vytvorenie novej stratégie kvality a ekológie. 

3. Spokojnosť zákazníkov (čo možno najlepšia komunikácia so zákazníkmi ohľadom ich 

požiadaviek na výrobky). 

4. Definovanie podnikových procesov a systémov. 

5. Vzdelávanie a výcvik zamestnancov. 

6. Návrh manuálu a procedúr. 

7. Definovanie kľúčových ukazovateľov. 

8. Externé hodnotenie pripravenosti k certifikácií. 

9. Preverenie ukazovateľov. 

10. Skúšobný audit. 

11. Realizácia opatrení zo skúšobného auditu. 

12. Príprava na certifikáciu. 

13. Certifikácia.  

Cieľom zavedenia  ISO 9001:2000 nebolo len získanie certifikácie. Samotná certifikácia sa 

v tejto firme považovala skôr za vedľajší produkt než za samotný cieľ. Skutočným cieľom 

bolo vytvoriť priaznivé prostredie pre uspokojovanie potrieb zákazníkov, zvyšovanie ich 

spokojnosti a neustále zlepšovanie výrobkov, procesov a služieb, čo sa im aj podarilo. 30. 

novembra 2001 bola firma certifikovaná  iba s dvoma nepodstatnými nedostatkami. 
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5.2 Potreba zmeny v organizácii  
 

Organizácia, ktorá dlhodobo nedosahuje  svoje strategické ciele, mala by uvažovať o zmene 

buď radikálnej alebo postupnej. Zmena v organizácií je možná len vtedy, ak vrcholové 

vedenie a zamestnanci si uvedomujú, že zmena je nevyhnutná.  Keď vedenie organizácie a 

zamestnanci cítia potrebu zmeny, musia si odpovedať na dve základné otázky: 

1. Čo musí byť v organizácií bezpodmienečne udržané? 

2. Čo sa musí v organizácií bezpodmienečne zmeniť? 

Organizácia bude napredovať len vtedy, ak akceptuje súčasný stav a je ochotná ho zmeniť. 

Je nevyhnutné vykonať analýzu a rozhodnúť sa pre efektívny druh zmeny. Pri rozhodovaní 

môžu vrcholoví manažéri vychádzať z obrázka č. 24, ktorý predstavuje analýzu vhodných 

prístupov a metód pri rozvoji organizácie. 

 

 

               Reinžiniering                            Strategický 

                                                                 redesign 

 

 

 

                                 ROZVOJ ORGANIZÁCIE 

 

 

 

 

               TQM                     KAIZEN        EFQM         Učiaca sa 

                                                                                        organizácia 

 

 
Obrázok č. 24 Rozvoj organizácie    

Zdroj: upravené podľa Senge, P. (2007) 
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Z obrázku č. 24 vyplýva, že komplexné manažérstvo kvality TQM by malo byť zavedené aj 

v takej organizácií, ktorá je dobrá a nepociťuje potrebu zmeny. 

V prípade, že organizácia pociťuje veľkú  aktuálnu potrebu zmeny, mala by pristúpiť 

k radikálnej zmene, t.j. k zavedeniu reinžinieringu (aj napriek tomu, že úspešnosť zavedenia 

reinžinieringových projektov vo svete sa pohybuje od 15 – 40%). 

Organizácia, ktorej záleží na celkovom rozvoji, by po zavedení Komplexného manažérstva 

kvality TQM mala postupne prechádzať na neustále zlepšovanie vo všetkých oblastiach 

svojej činnosti – KAIZEN. 

Neustále zlepšovanie organizácie nakoniec povedie k typu organizácie, ktorej sa hovorí 

učiaca sa organizácia. To je  podmienené veľkou schopnosť zmeniť sa a uvedomelosťou a 

chcením zmeniť sa nielen členov vedenia organizácie, ale aj jej všetkých zamestnancov. 

Zmena je znakom evolúcie. Zmeny vždy doliehali na myseľ, city a vôľu ľudí. Je na 

manažéroch jednotlivých podnikoch , či pôjde o zmenu k lepšiemu alebo horšiemu, či to 

bude zmena zásadná alebo len čiastková, malá alebo veľká. Podniky, ktoré dokážu pružne 

reagovať na trh a zavádzajú potrebné zmeny, dosahujú prosperitu. 

Riadenie podnikových procesov dáva manažérom do rúk silnú zbraň, a to flexibilitu a 

adaptabilitu, na základe ktorých dokáže moderný podnik reagovať na zmeny na trhu pružne 

a operatívne. 

Podniky očakávajú, že sa im vďaka optimalizácií svojich podnikových procesov  podarí 

znížiť náklady a zvýšiť efektívnosť. Podniky, ktoré optimalizovali svoje podnikové 

procesy, znížili náklady minimálne o 10 %. Vzrástla im produktivita práce, akceleroval sa 

proces prijímania objednávok a zvýšila sa kvalita výslednej produkcie. 

Stalo sa už určitou tradíciou v riadení, že vedúci pracovníci sa nadchnú pre určitú metódu a 

za niekoľko rokov ju považujú za prekonanú. Často k jej škode. Žiadna metóda nie je 

samospasiteľná, ale veľa z nich, ak sú správne aplikované a zasadené do konkrétnych 

podmienok, môžu robiť „zázraky“. Platí o aj o procesnom riadení,  Komplexnom 

manažérstve kvality TQM a reinžinieringu podnikových procesov. 

Zmeny v organizácií sú nevyhnutné. Ak chce podnik uspieť v tvrdej konkurencii na trhu, 

musí sa začať orientovať na zákazníka, musí zmeniť svoju tradičnú vertikálnu organizačnú 

štruktúru na horizontálnu a mal by na dosiahnutie svojich hospodárskych výsledkov 

zaangažovať všetkých zamestnancov. 
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Stále viac podnikov si uvedomuje význam podnikania na základe podnikových procesov. 

Hitom najbližšej budúcnosti sa pravdepodobne stane zavádzanie „procesnej organizácie“. 

Prvky procesnej organizácie sú spoločným menovateľom aj ďalších zmien vo vnútri 

organizácie. Medzi takéto zmeny patrí zavádzanie systému manažérstva kvality, či už na 

základe noriem ISO 9001:2000 alebo Komplexného manažérstva kvality TQM. Ďalší 

zlepšovanie systému manažérstva kvality prináša aj reinžiniering podnikových procesov, 

ktorý umožňuje pružnú a efektívnu organizáciu podnikových procesov. 

Kvalitu určuje zákazník, preto úspešné trhové chápanie kvality vyžaduje, aby sa stratégia 

manažérstva kvality zamerala na uspokojovanie zákazníkov, na ciele a výsledky 

organizácie. 

Kvalita výrobkov alebo služieb  a kvalita práce podniku je vstupenkou na svetový trh a tým 

aj riešenie úspešnosti podniku na tomto trhu. Všetky práce musia byť vykonávané včas, 

hospodárne, technicky a technologicky správne. Pre prosperitu podniku je dôležitá kvalita 

práce obsiahnutá v takých aktivitách, kde dochádza k spotrebe výrobných činiteľov a teda 

vzniku nákladov. Ak stotožníme manažérstvo kvality s riadením podnikového 

transformačného procesu, potom aj náklady na kvalitu sú totožné s nákladmi na proces. 
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ZÁVER 
 

V monografii sú zhromaždené vyjadrenia a názory mnohých renomovaných domácich a 

zahraničných autorov, ktorí sa zaoberajú problematikou procesného riadenia, manažérstva 

kvality a možnosťami zavedenia reinžinieringu podnikových procesov do podnikateľskej 

praxe. Na základe uvedených odborných názorov a vyjadrení je možné získať hlbší a 

ucelenejší pohľad na zavádzanie procesného riadenia,  systémov manažérstva kvality a 

reinžinieringu do podnikov, za účelom zvýšenia kvality výslednej produkcie a zvýšenia 

konkurenčnej schopnosti. 

Teoretické prínosy monografie spočívajú v spracovaní dostatočného množstva informácií a 

praktických príkladov, ktoré sa týkajú faktorov zavádzania procesného riadenia,  systémov 

manažérstva kvality a reinžinieringu do praxe, zdrojov a prostriedkov na ich úspešné 

zavedenie. Ďalší teoretický prínos je  v zovšeobecnení spoločných znakov a odlišnosti 

medzi Komplexným manažérstvom kvality TQM a reinžinieringom podnikových procesov 

a následne vo vyšpecifikovaní spoločných znakov základných manažérskych prístupov 

v manažérstve kvality, a to noriem rádu ISO 9000, KAIZEN, TQM – Komplexné 

manažérstvo kvality, reinžiniering podnikových procesov. Jednotlivé spoločné znaky a 

odlišnosti sú zoradené do skupín, ktoré poukazujú na oblasti, kde vznikajú.  Rovnaký prínos 

je aj v zovšeobecnení a sumarizácií  jednotlivých princípov systémov manažérstva kvality a 

reinžinieringu podnikových procesov. Boli nájdené hlavné prepojenia systému manažérstva 

kvality a reinžinieringu. Reinžiniering podnikových procesov je chápaný ako  faktor 

rozvoja systému manažérstva kvality v zmysle inovácie tohto systému. 

Informácie, ukážky a fakty uvedené v monografii je možné využiť aj vo vyučovacom 

procese. 
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