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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. 
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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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


