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Abstrakt 

 

Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť zlepšenie pri riadení a hodnotení kvality 

stavebného diela. V teoretickej časti sú popísané metódy pri riadení kvality, analýza 

normy ČSN EN IS 9001:2009, požiadavky na produkt a stavebné dielo. V praktickej 

časti je analýza smerníc pre hodnotenie, porovnanie týchto smerníc s konkrétnou 

zákazkou a návrh zlepšenia. 
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Abstract 

 

The objective of my Bachelors project is to design improvements for directing and 

quality control of build structures.Methods for quality control are described in the theory 

part. Methods for quality control, analysis of the norm ČSN EN IS 9001:2009, product 

and build structure requirements are described in the theory part. In the practical part the 

analysis of directives for assessment, comparison of these directives with a concrete 

order and suggestions for improvements can be found. 
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1. Úvod 
 

Cieľom mojej bakalárskej práce je  spracovať prehľad možných prístupov využívaných 

k hodnotení a riadení kvality v stavebnej firme.   

S postupom času okrem ceny rastie dôležitosť kvality produktu. V stavebníctve je kvalita 

ešte dôležitejšia: zákazníci si uvedomujú, že pri nízkych investičných nákladoch a pri 

zlej vykonanej práce prevádzkové náklady môžu byť niekoľkonásobkom. Na druhej 

strane stavebná firma chce pri vynaložení minimálnych nákladoch zvýšiť zisk a zostať 

konkurencieschopná. Postupom času každá firma si uvedomila, že väčšina nezhôd 

vznikne už v predvýrobnej fáze, v priebehu plánovania stavebného diela a kvality. Aby 

firma bola schopná vykonať svoju prácu v najlepšej kvalite, má možnosť využiť nástroje 

systému managementu kvality podľa normy ISO 9001:2009. 

 

Práca sa člení na dve veľké časti: na teoretickú a na praktickú. 

V teoretickej časti sa postupne pokúsim zoznámiť čitateľa s definíciami kvality, 

nástrojmi pri riadení kvality, s normou, ČSN  ISO 9001:2009 – Systém managementu 

kvality – požiadavky, a vlastným hodnotením produktu a stavby. 

V praktickej časti sa pokúsim popísať, aké nástroje vybraná firma používa pri hodnotení 

konkrétnej zákazky. Táto spoločnosť nechce byť menovaná. Vybraná zákazka je 

intenzifikácia čističky odpadných vôd. Podľa požičaných dokumentov najprv 

analyzujem smernice, podľa ktorých firma hodnotí svoje diela. V druhom rade budem 

hľadať v konkrétnej zákazke ich dodržanie. 
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2. Riadenie kvality 
 

2.1. História 
 

Základný pojem – kvalita- ľudstvo používa už tisícročia. Človeka vždy zaujímalo, či to, 

čo si kúpi, poprípade sám zhotoví uspokojí jeho požiadavky. Najstaršiu definíciu 

prisudzujú Aristotelovi. V jeho spisoch je kvalita definovaná ako kategória myslenia. 

Avšak v ekonomických a technických odboroch bola táto filozofická definícia 

nepoužiteľná. V posledných desaťročiach vznikli nové. Napríklad od osobností 

pôsobiacich v oblasti managementu akosti: 

• „Akosť je spôsobilosť pre užitie“.1 (Juran)  

• „Akosť je súlad s požiadavkami.“ 2 (Crosby)  

• „Akosť je to, čo za ňu požaduje zákazník.“3 (Feibenbaum)  

•„Akosť je minimum strát, ktoré výrobok od okamžiku svojej expedície spoločnosti 

spôsobí.“ 4 (Taguchi)  

 

2.2. Definície 
 

Pojem kvalita v praxi sa používa na opis dobrých vlastností výrobku alebo služby. Z 

hľadiska riadenia je pojem kvalita spojený s takým systémom riadenia, ktorý vytvára 

kvalitné produkty (výrobky alebo služby), ktoré ocení zákazník alebo sú požadované 

nejakým štandardom alebo normou. 

Názor na akosť si vytvára užívateľ na základe úžitku (hodnoty), ktorý mu produkt 

poskytuje. Aby tieto hodnoty produkt plnil, musí vo svojich vlastnostiach (znakoch) 

odrážať stanovené požiadavky. Požiadavky zákazníkov sú rôzne, premenlivé v čase a sú 

výslednicou najrôznejších faktorov (napr. biologických, sociálnych, demografických, 

spoločenských). 

 

2.3. Dôležitosť riadenia kvality 
 

Schopnosť uspokojovať požiadavky zákazníkov nie je realizovaná iba výrobou alebo 

poskytovaním služby. Táto schopnosť vzniká v priebehu celého produkčného cyklu. 

Kvalita musí obsiahnuť všetko, čo vedie k výsledku. Preto hovoríme nie len o kvality 

výrobku (produktu v hmotnej podobe) či akosti služby (produktu v nehmotné podobe), 

ale tiež o akosti procesov, akosti zdrojov (strojov a zariadenia, informácií, pracovného 

prostredia, o osobnej kvalite) a v neposlednom rade o akosti systému riadenia. Všetky 

                                                 
1 Kvalita (akosť). Management mania. [online]. 17.06.2013 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/sk/kvalita-akost 
2 Kvalita (akosť). Management mania. [online]. 17.06.2013 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/sk/kvalita-akost 
3 HUTYRA, Milan. Management jakosti. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. 

ISBN 978-80-248-1484-1. 
4 doc.Ing. Pavol VADÁSZ, CSc.. Skúšobníctvo a riadenie kvality žiaruvzdorných keramickcých 

materiálov. Technická Univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Katedra keramiky. [online]. 2007 [cit. 

2016-05-01]. Dostupné z: http://web.tuke.sk/hf-kk/Keramika/SARK/SARK.pdf 
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tieto roviny sa vzájomne podmieňujú a doplňujú: z obrázku je zrejmé, že asi 75% chýb 

vznikne už v predvýrobných etapách, ale spoznanie a eliminácia je už vo výrobnej fáze. 

Z toho plynie že osud akosti nemajú v rukách výrobní pracovníci, ale manažéri a technici.  

 

 
Obrázok č. 1 - Početnosť chýb a ich odhalenie v čase 

 

Preto sa v celom svete rozvíjajú tzv. systémy managementu akosti, ktoré môžeme 

predbežne charakterizovať ako tú časť celopodnikového managementu, ktorá je 

zameraná na maximálne zabezpečenie spokojnosti zákazníkov s vynaložením 

optimálnych nákladov. Význam účinného managementu akosti spočíva na pár faktoch, 

ktoré stanovili koncom dvadsiateho storočia. 

„Akosť je rozhodujúcim faktorom stabilného ekonomického rastu podniku.“ 5 

Firmy so zavedeným systémom dlhodobo dosahujú lepšie výsledky, než firmy 

zabezpečujúce akosť s prostredníctvom technickej kontroly.  Systém akosti prejavuje 

svoje  pozitíve účinky vo vnútropodniku rýchlo, počas niekoľkých mesiacov: klesá 

podiel nezhôd na celkových výkonoch, rastie výťažnosť materiálov a účinnosť 

vnútropodnikových procesov, lebo sa zvyšuje rozsah na prvý krát správne vykonanej 

práce. Toto všetko vedie k zvýšeniu produktivity a k zníženiu nákladov.  

Dominantným externým účinkom je rastúca miera spokojnosti zákazníkov. Zvyšuje sa 

schopnosť „trafiť sa“ do požiadaviek zákazníkov, dobré referencie doterajších 

zákazníkov novým potenciálnym zákazníkom naznačuje, že firma je flexibilná . Tieto 

účinky majú dlhodobý charakter (až niekoľko rokov po zavedení systému), ale sú 

garanciou trvalého zlepšovania sa, väčšieho zisku a tiež fakt, že zákazníci sú ochotní 

akceptovať vyššiu cenu za vysokú kvalitu. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že 

zavedenie SMK neznamená automaticky zlepšenie spoločnosti. Je to dlhodobý proces, 

                                                 
5 NENADÁL, Jaroslav. Moderní systémy řízení jakosti: quality management. Praha: Management Press, 

1998. ISBN 80-85943-63-8. 
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ktorý by v konečnom dôsledku mal viesť k zlepšovaniu spokojnosti zákazníkov a 

zainteresovaných strán, efektívnosti, znižovaniu nákladov, redukcii rizík, zvyšovaniu 

produktivity práce, jasnému určeniu zodpovednosti a samozrejme v neposlednej rade k 

zvyšovaniu kvality samotného produktu. 

„Management akosti je najdôležitejším ochranným faktorom pred stratami na trhu.“ 6  

Výskumy realizované v EU preukázali, že až 66% všetkých príčin strát je zapríčinená 

nízkou kvalitou výrobkov a služieb a z toho rozhodujúca časť ešte v predvýrobných 

procesoch. 

 
 

2.4. Metódy, analytické techniky a nástroje 

používané v riadení kvality 
Medzi najznámejšie metódy riadení kvality patria: 

 APQP (Advanced Product Quality Planning) 

 CAF 

 Demingův cyklus (PDCA) 

 DMAIC 

 EFQM Excellence Model 

 Kaizen 

 Kroužky kvality 

 Lean 

 Poka-yoke 

 Six Sigma 

 TQM – Total Quality Management 

 Metoda 5S 

 

Analytické techniky používané v riadení kvality sú nasledujúce: 

 DOE (Design of Experiments) 

 Ishikawův diagram - diagram příčin a následků 

 Kano model 

 Paretovo pravidlo 

 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) - analýza možných vad a jejich 

následků 

 FTA (Fault Tree Analysis) - analýza stromu poruchových stavů 

 QFD (Quality Function Deployment) - rozpracování požadavků zákazníka, 

dům kvality 

 G8D (Global Eight Disciplines) 

 MSA (Measurement System Analysis) 

                                                 
6 NENADÁL, Jaroslav. Moderní systémy řízení jakosti: quality management. Praha: Management Press, 

1998. ISBN 80-85943-63-8. 
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 PPAP (Production Part Approval Process) 

 SPC (Statistical process Control) 

 Průběhový diagram (Run chart) 

 Řídící graf (Control chart) 

 Korelační diagram (Scatter diagram) 

 Regresní analýza (Regression Analysis) 

 WIBI (Would I Buy It?) - metoda “koupil bych to?” 

Sedem nástrojov riadenia kvality: 

 Formulár pre zber dát 

 Vývojový diagram 

 Diagram príčin a následkov 

 Paretov diagram 

 Bodový diagram 

 Histogram 

 Regulačný diagram 

 

 

3. Koncepcie systému managementu akosti 
 

V posledných desaťročiach sa vyvíjali rôzne koncepcie pre systém managementu kvality. 

1. koncepcie na bázy vnútropodnikových štandardov – kvôli zavedení ISO noriem je 

postupne vytlačená 

2. koncepcia totálnej managementu kvality (Total Quality Management-TQM) – je 

založená na EFQM modelu excelencie, ktorá je menej používaná v EU, ale v japonských 

firmách prevláda táto koncepcia 

3. koncepcia noriem ISO – koncepcia je procesne orientovaná 

 

3.1. Koncepcia noriem ISO 
Technická normalizácia je činnosť zameraná na zjednodušenie, zjednotenie a 

zhospodárnenie konštrukcie a výroby. Predmetom sú opakujúce sa výrobky, úkony, 

činnosti apod., ktorých vývoj je ustálený, alebo je žiaduce ustáliť ho normou. V 

normalizačnej činnosti sa uplatňujú najmä: typizácia, unifikácia a špecifikácia. 

Technická normalizácia sa používa na zabezpečenie, stanovenie a regulovanie 

najvhodnejších riešení pre opakujúce sa technické úkony najmä z hľadiska bezpečnosti, 

kvality a hospodárnosti. 

Najdôležitejšie  normy pre oblasť riadenia kvality sú: 

 ISO 9000 - popisuje základy systémov riadenia kvality a obsahuje definície 

pojmov 

 ISO 9001 - popisuje obecné požiadavky na systém riadenia kvality v 

organizácií/firme (požiadavky na dokumentáciu, audity, ...) 

 ISO 9004 - je návodom pre hodnotenie efektívnosti systému riadenia kvality a 

vodítkom pre ďalšie zlepšovanie.                                                                                            
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 ISO 19011 - poskytuje obecný návod pre prevedenie previerok (=auditov) 

systému akosti a systému ochrany životného prostredí. 

 
Obrázok č. 2 - Štruktúra noriem z radu ISO 9000 

 

3.2. ČSN EN ISO 9001:2009 
 

V platnej normy ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality pojem kvalita 

je definovaný ako“Stupeň splnenia požiadaviek súborom inherentných znakov”, pričom 

požiadavky sú podľa normy očakávané (napr. zákazníkmi), záväzné (napr. podľa normy) 

alebo sa obvykle predpokladajú7. Za inherentné charakteristiky (trvalé znaky) sú 

považované vnútorné vlastnosti produktu, (objektu, procesu, zdroje, systému), ktoré mu 

existenčne patria a sú pre ňu typické. Tieto - v praxi častejšie označované ako „znaky 

akosti“-  môžeme členiť na znaky merateľné (parametre) a nezmerateľné (atribúty). 

Atribúty sa nedajú popísať číselnou hodnotou, ale môžu byť pre spokojnosť zákazníkov 

rozhodujúca (napr. príjemné vystupovanie úradníka, chuť  potravín,  apod.).  

 

Preto je pre spoločnosti nevyhnutnosťou zavedenie systému riadenia kvality (Quality 

Management System-QMS) pre zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti.  Každá 

činnosť organizácie má avšak nejaký dopad na jeho prostredie, okolie, ktoré musí chrániť 

vrátane ovzdušia, vody, pôdy, prírodných zdrojov, rastlín, živočíchov, ľudí a ich 

vzájomných vzťahov. Enviroment a jeho riadenie definuje norma ISO 14001 Systémy 

enviromentálneho managementu (EMS) . Dôležitou súčasťou riadenia je tiež bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci: minimalizácia možnosti úrazov pri práci a výskytu ochorenia 

z povolenia. Bezpečnost a ochranu zdraví pri práci vymedzuje norma ČSN OHSAS 

18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS). Tieto tri 

subsystémy tvoria integrovaný systém riadenia (IMS). 

Čoraz viac sa od firiem vyžaduje uplatňovať pri riadení zásady a princípy Spoločenskej 

zodpovednosti – norma ISO 26000 (zatiaľ sa nepredpokladá certifikácia tohto 

subsystému). Žiada sa, aby organizácia brala do úvahy „spoločenské, ekologické, právne, 

                                                 
7 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 

2009 
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kultúrne, politické a organizačné rozmanitosti, ako aj rozdiely v hospodárskych 

podmienkach, pri zachovaní súladu s medzinárodnými normami správania.“8 

 

Obecne sa dá povedať, že neexistuje žiadny „správny management“, ako riadiť firmu, 

spoločnosť. V rôznych odboroch alebo pri meniacej sa situácií na trhu musí vedenie 

spoločnosti vybrať ten najoptimálnejší styl riadenia.  

Ten základný model, ktorý  používajú v českom prostredí a umožňuje certifikáciu 

systému managementu akosti vo firme je podľa normy ČSN EN ISO 9001, ktorý sa 

sústredí na splnenie popísaných požiadaviek. Je to obecná norma, dá sa použiť vo 

všetkých typov firiem bez ohľadu na ich veľkosť či oblasť pôsobenia. 

 

 
Obrázok č. 3- Model procesu systému managementu kvality 

 

Na obrázku je zvýraznená dôležitá skutočnosť, charakterizujúca novú normu ISO 

9001:2009, že akékoľvek procesy v organizácii sa odvíjajú od požiadaviek zákazníkov. 

Pod pojmom zákazník sa tu myslí nielen externý zákazník (odberateľ výrobkov), ale aj 

interný zákazník, t.j. spolupracovníci v organizácií, ktorí pokračujú v práci a nadväzujú 

na predchádzajúce činnosti, resp. na činnosť ktorých sa v procese nadväzuje. Prvé kroky 

pre zavedení systému managementu kvality sú: 

stanovenie cieľov, kontrola fungujúcich procesov a zber dobrých elementov procesu, 

politika kvality a stanovenie cieľov managementu kvality, stanovenie kľúčových 

procesov a vymedzenie vzťahov medzi jednotlivými procesmi, vybudovanie a zavedenie 

systému riadenia kvality a prevedenie interného auditu, certifikácia firmy externým 

subjektom. 

Veľké medzinárodné firmy často využívajú vlastný QMS. Sú to systémy „šité na mieru“, 

sú obvykle nad rámec požiadaviek ISO 9001, ale do seba zahrňujú tieto normy, preto ich 

možno aj certifikovať. 

 

                                                 
8 ĎURICA, T.: Bezpečnostné aspekty sociálno-ekonomickej zodpovednosti. In.: 

Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie VŠMP ISM 

Slovakia v Prešove „Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít No. 5“, Zemplínska 

Šírava, 2012, s. 258-267, ISBN: 978-80-89372-40-9, EAN: 9788089372409 (CD) 

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/9575-manazerske-rizeni-kvality-ve-slovenskem-

stavebnictvi 
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3.2.1. Zásady manažérstva kvality 
 

Tieto body slúžia ako základ pre normu ISO 9001:2006 

 Zameranie sa na zákazníka 

 Vodcovstvo – vedenie 

 Zapojenie pracovníkov 

 Procesný princíp 

 Systémový prístup k manažérstvu 

 Trvalé zlepšovanie 

 Rozhodovanie sa na základe faktov 

 Vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi 

 

 

3.2.2. Orientácia na zákazníka 
 

Budúcnosť každej organizácie je bytostne závislá na chovaní jednotlivých skupín 

zákazníkov a maximalizácie miery spokojnosti a lojality zákazníkov. Pre dosiahnutie 

maximálnej spokojnosti a lojality zákazníkov je potrebné: 

 

 systematické preskúmavanie požiadaviek zákazníkov 

 rýchle a efektívne uspokojovanie týchto požiadaviek 

 previazanosť cieľov kvality s potrebami a očakávaním zákazníkov 

 systematické meranie spokojnosti a lojality zákazníkov 

 rozvoj a riadenie vzťahov so zákazníkmi 

 rozvoj vzťahov i s ďalšími zainteresovanými stranami ( verejná správa, úrady a 

pod.) 

 

3.2.3. Vodcovstvo 
 

Manažéri organizácií musia viesť a vytvoriť také prostredie pre svojich pracovníkov, aby 

všetky skupiny zamestnancov podávali v práci maximálne výkony v záujme naplňovania 

vytýčených cieľov. Realizácia tohto princípu vyžaduje: 

 

 deklarovanie vízie, politiky, cieľov organizácie v súlade s požiadavkami 

zákazníkov a zainteresovaných strán 

 vytvorenie pracovného prostredia vzájomnej dôvery medzi zamestnancami a 

manažmentom 

 poskytovanie príležitostí zamestnancom k vlastnej aktívnej a tvorivej práci, 

vrátane určenia zodpovednosti a právomoci 

 motiváciu svojich zamestnancov k tímovej práci a k zlepšovaniu 

 

3.2.4. Zapojenie ľudí 
 

Ľudské zdroje sú najvýznamnejšie pre činnosť organizácie. Pre zapojenie ľudí musí 

vedenie organizácie: 
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 vysvetľovať dôležitosť všetkých činností svojich zamestnancov pre dosahovanie 

výsledkov organizácie 

 viesť zamestnancov k otvorenej diskusií o ich nedostatkov a hľadať riešenia 

 trvale vzdelávať zamestnancov na všetkých úrovniach 

 odmeňovať zamestnancov za pracovné výkony 

 motivovať zamestnancov k lepším výkonom 

 

 

 

3.2.5. Procesný princíp a systémový prístup 
 

Proces možno chápať ako súbor dielčích činností meniacich vstupy na výstupy za 

spotreby určitých zdrojov v regulovaných podmienkach. Vstupy dodávané internými 

alebo externými dodávateľmi, sú celé v procese spotrebované na výstupy. Hmotné resp. 

informačné výstupy sú výsledkom (produktom) procesu , ktorý má svojho zákazníka. 

Zdroje sa v priebehu procesu nespotrebujú, ale sú podmienkou k jeho vykonaniu (napr. 

ľudia, technika a pod.). 

Požiadavky na procesný prístup v spoločnosti: 

 identifikovať a aplikovať procesy potrebné pre SMK v rámci spoločnosti, 

 určiť postupnosť a interakciu týchto procesov, 

 určiť kritéria a metódy potrebné na zaistenie efektívneho prevádzkovania a 

riadenia týchto procesov, 

 zaistiť dostupnosť zdrojov a informácií nevyhnutných na zabezpečenie 

prevádzky a monitorovanie týchto procesov, 

 monitorovať, merať a analyzovať tieto procesy, 

 zaviesť činnosti nevyhnutné na dosiahnutie plánovaných výsledkov a trvalého 

zlepšovania týchto procesov. 

  

V stavebníctve je veľmi dôležitý procesný prístup ku kvalite. Fungovanie stavebnej 

firmy je tak rozmanitá, že nie je možné všetky faktory zohľadňovať v riadiacich 

aktivitách, ktoré na firmu pôsobí alebo ovplyvňuje jej vývoj.  Kľúčové procesy a celý 

procesný prístup je prezentovaný na nasledujúcom obrázku.  
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Obrázok č. 4 - Kľúčové procesy v stavebníctve 

 

 

 

 

 
3.2.6. Neustále zlepšovanie 

 

Neustále zlepšovanie výkonnosti by malo byť chápané ako základný cieľ akejkoľvek 

organizácie. Pre zabezpečenie tohoto princípu je potrebné aby: 

 

 bolo sústavne rozvíjané prostredie k tvorivej práci zamestnancov 

 bola výsledkom preskúmania vedením, rozhodnutia o smeroch zlepšovania a nie 

len o nápravných opatreniach 

 bolo internými aj externými auditmi a všetkými riadiacimi pracovníkmi 

identifikované príležitosti k zlepšovaniu 

 boli uvoľňované potrebné zdroje pre kontinuálne zlepšovanie a hodnotená ich 

efektívnosť 

 bola pre zlepšovanie obecne prijatá metodológia. 

Toto neustále zlepšovanie je popísaný v cyklu PDCA: 

P - Plan! Naplánovanie činností, vymedzenie procesov, ktoré potrebujú najviac 

pozornosti  

D - Do! Prevedení predom stanovených činností 

C - Check! Skontrolovanie prevedených činností, a nález činností, ktoré sa dajú zlepšiť 
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A - Act! Dokumentácia nájdených činností, naplánovanie a prevedenie zlepšovania. 

 

 

3.2.7. Orientácia na fakty pri rozhodovaní 
 

Objektívne rozhodovanie je možné iba na základe využitia vhodne analyzovaných dát a 

informácií. Pre úspešné zvládnutie princípu je potrebné: 

 zber dostatočne presných a spoľahlivých dát z jednotlivých procesov v 

organizácií 

 využitie vhodných štatistických metód zberu a analýzy 

 výcvik ľudí k využitiu štatistických metód 

 ochota manažérov analyzované dáta využívať pri rozhodovaní 

 pokiaľ možno sprístupnenie výsledkov analýzy dát zamestnancom 

 

 

3.2.8. Vzájomná prospešnosť vzťahov s dodávateľmi 
 

Každá organizácia je previazaná so svojimi dodávateľmi, preto je potrebné, aby medzi 

nimi boli dosiahnuté obojstranné vyvážené a prospešné vzťahy. Kľúčovými aktivitami 

pre naplnenie tohoto princípu je: 

 výber kľúčových, resp. strategicky významných dodávateľov 

 pravidelné hodnotenie dodávateľov 

 poskytovanie rôznych druhov pomoci 

 efektívna komunikácia a obojstranná dôvera 

 motivácia dodávateľov k zlepšovaniu a pod. 

 

3.3. Základný obsah normy ČSN EN ISO 9001:2009 
 

1. Predmet normy 

2. Normatívne odkazy 

3. Termíny a definície 

4. Systém managementu akosti 

5. Povinnosti managementu 

6. Management zdrojov 

7. Realizácia produktu 

8. Meranie, analýza a zlepšovanie 

 

 

3.3.1. Predmet normy 
 

 „Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu kvality tam, 

kde organizace: 

1. Potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splnuje 

požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů a 
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2. Má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektívní aplikace tohoto 

systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování, a ujisťováním o shodě 

s požadavky zákazníka a s aplikovatelnými požadavky zákonů a předpisů.“ 

(...) 

Všechny požadavky této mezinárodní normy jsou generické a jsou aplikovatelné ve všech 

organizacích bez ohledu na jejich typ, velikost a na poskytované produkty.“9 

 

3.2.3. Systém managementu kvality 
 

3.2.3.1. Všeobecné požiadavky 
 

„Organizace musí v souladu s požadavky normy vytvořit, dokumentovat, a udržovat 

systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektívnost. 

Organizace musí 

1. Určovat procesy potřebné pro systém managementu kvality a dále stanovit, jak jsou 

tyto procesy v rámci cele organizace aplikovány, 

2. Určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, 

3. Určovat kritéria a metody potřebné pro zajištení efektívního fungování a řízení techto 

procesů, 

4. Zajisťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování (...) 

a monitorování 

5. Monitorovat tam, kde je možné, měřit a analyzovat tyto procesy a 

6. Uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a pro neustálé 

zlepšování těchto procesů.“10 

 

3.2.2.3. Požiadavky na dokumentáciu 
 

Z hľadiska riadenia za dokumentáciu môžeme považovať akýkoľvek písomný alebo iný 

predpis, čo je schválený autoritou (manažérom) a má trvalý charakter. 

Dokumentácia musí zahrňovať: 

a) prehlásenie o politike a cieľoch kvality 

b) príručku  kvality, ktorá obsahuje: oblasť použití systému, dokumentované 

postupy, popis vzájomného pôsobenia procesov 

c) Dokumentované postupy a záznamy požadované touto normou 

d) Dokumenty a záznamy,  potrebné k zaistení efektívneho plánovania, fungovania 

a riadenia procesov. 

Musí byť vytvorený dokumentovaný postup, ktorý stanoví pravidlá pre: 

a) Schvaľovanie dokumentov 

b) Preskúmanie, aktualizáciu a opakované schvaľovanie 

c) Zaistenie identifikácie zmien a aktuálnej verzie dokumentov 

d) Zaistenie dostupnosti v miestach používania 

e) Zaistenie trvalej čitateľnosti a ľahkej identifikácie 

f) Zaistenie identifikácie externých dokumentov a 

                                                 
9 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 

2009 
10 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 

2009 
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g) Zabránenie neúmyselnému používaniu zastaraných dokumentov 

 

Stavebná firma musí zaistiť kompletnú projektovú dokumentáciu a technologické 

postupy. Projektová dokumentácia musí obsahovať sprievodnú správu, súhrnnú 

technickú správu, situačné výkresy, dokumentáciu objektov, technických 

a technologických zariadení a dokladovú časť s následnou dokumentáciou o prevedení, 

ktorá slúži pre vyhodnotenie, či boli požiadavky splnene a do akej miery.  Tieto 

dokumenty musia byť riadne identifikované. 

 

3.2.3. Zodpovednosť managementu 
 

Vrcholové vedenie musí poskytovať dôkazy o svojej angažovanosti a aktivite pri 

vytvorení, implementácie a stáleho zvyšovania efektívnosti systému managementu 

kvality s pomocou: 

a) Komunikácie v organizácií o dôležitosti plnení požiadaviek zákazníka, noriem 

a predpisov 

b) Stanovení politiky kvality, ktorá musí byť v súlade so zámerom organizácie, 

zdieľaná, stále preskúmaná a obsahovala povinnosť k plnení,  

c) Stanovení cieľov kvality, ktoré musia byť merateľné a v súladu s politikou firmy 

d) Preskúmaní systému a 

e) Zaistení zdrojov 

 

Fungovanie akejkoľvek firmy je tak pestrá a rozmanitá, že nie je možné všetky faktory 

zohľadňovať v riadiacich aktivitách, ktoré na firmu pôsobí alebo ovplyvňuje jej vývoj. 

Vrcholové vedenie preto musí určiť prioritné činitele a na nich sústrediť pozornosť. 

Vedenie musí zaistiť, aby plánovanie systému plnili požiadavky a aby bola udržovaná 

integrita systému kvality aj v priebehu plánovania a zavedenie zmien tohto systému. 

Musí zaistiť komunikačné cesty v organizácií týkajúce sa efektívnosti systému.  

Ďalej musí stanoviť osobu, ktorá zodpovedá za dobre fungujúci systém, a pri prípadnej 

potrebnej zmene systému má právomoc  pre vytvorenie. 

Vrcholové vedenie musí v predom stanovených intervaloch systém preskúmať. Toto 

preskúmanie musí zahrňovať posúdenie príležitostí k zlepšení, politiku a ciele kvality. 

Preskúmanie prebieha s využitím poznatkov z vstupných údajov. 

Vstup pro přezkoumání systému managementu musí zahrnovat informace o: 

a) výsledcích auditů, 

b) zpětné vazbě od zákazníka, 

c) výkonnosti procesů a shodě produktu, 

d) stavu preventivních a nápravných opatření, 

e) následných opatřeních vyplývajících z předchozích přezkoumávání systému 

managementu 

f) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality a 

g) doporučení pro zlepšování 

 

Výstup z přezkoumání systému managementu musí zahrnovat všechna rozhodnutí a 

opatření vztahující se: 

a) ke zlepšovaní efektivnosti systému managementu kvality a jeho procesů, 

b) ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům, 
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c) k potřebám zdrojů.“ 11 

 

V stavebnej firme treba zvoliť politiky tak, aby korešpondovala s profilom firmy. Je 

veľmi dôležité zoznámiť s politikou zainteresované osoby (majstri, robotníci), ktoré 

priamo ovplyvňujú kvalitu produktu. Plán kvality je veľmi dôležitý: podľa neho bude 

firma postupovať v budúcnosti, aby boli dosiahnuté stanovené výsledky. V prípade, že 

nastane nejaký problém treba postupovať operatívne. V stavebnom podniku sa musí 

pravidelne kontrolovať systém kvality, aby si overila, či je zvolený plán akosti efektívny 

a vhodný pri jeho použití v praxi. 

 

 

 

3.2.4. Management zdrojov 
 

Firma musí určovať a poskytovať potrebné zdroje pre zavedenie, udržovanie a neustále 

zlepšovanie systému kvality a pre spokojnosť zákazníkov. 

Z hľadiska ľudských zdrojov každý pracovník, ktorý sa podieľa na kvalite produktu musí 

byť kompetentný, musí mať dostatočnú kvalifikáciu, výcvik a skúsenosti. 

Firma musí poskytovať a udržovať infraštruktúru potrebnú k dosiahnutí kvalitného 

výrobku. Medzi infraštruktúry patria budovy, pracovné priestory, hardware, software, 

preprava, IT systémy. 

 

Stavebná zákazka je veľmi zložitá ohľadom na zdroje. Na realizácií sa podieľajú desiatky 

stavebných prác, rôznorodé materiály a stroje. Je dôležité, aby stavebná firma preverila 

svoje zdroje: pracovníci musia byť kvalifikovaní a zoznámení s požiadavkami BOZP, 

dodané materiály a výrobky je treba riadne skontrolovať, vybrať vhodné softwary pre 

rozpočty a sledovanie priebehu zákazky, a vybrať kvalitné strojné zariadenia a pomôcky. 

 

3.2.5. Realizácia produktu 
 

3.2.5.1. Plánovanie realizácie produktu 
 

Plánovanie a realizácia produktu musí byť v súladu s ostatnými požiadavkami systému. 

Pri plánovaní a realizácie musí firma určovať: 

a) „cíle kvality a požadavky na produkt, 

b) potřebu vytvářet procesy, dokumenty a poskytnout zdroje potřebné pro daný 

produkt, 

c) požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, měření, kontrole a 

zkoušení, které jsou specifické pro produkt a také kritéria pro přijetí produktu, 

d) záznamy potřebné pro poskytování důkazů, že realizační procesy a výsledný 

produkt splňují požadavky 

 Výstup z tohoto plánování musí být ve formě, která je vhodná pro způsob, jakým 

organizace funguje.“ 12 

                                                 
11 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 

2009 
12 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 

2009 
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Cieľom stavebnej firmy je maximálna hospodárnosť a plnenie požiadaviek zákazníka. 

V prvom rade sa vypracuje kompletná projektová dokumentácia, ktorá musí byť v súlade 

so stavebným zákonom, technickými normami a s inými predpismi firmy. Projektová 

dokumentácia slúži ako podklad pre územné rozhodnutie a pre žiadosť o stavebnom 

povolení. Po vypracovaní projektovej dokumentácie treba určiť všetky potrebné zdroje: 

ľudské, materiálové, finančné, vybavenie. Aby sa overilo splnenie  požiadaviek, firma 

vytvorí plán kvality a kontrolný skúšobný plán. Tieto kontroly musia byť v súladu 

s projektovou dokumentáciou a zmluvou o dielo. Vykonávajú sa podľa predom 

stanovených etapách. 

 

 

3.2.5.2. Procesy týkajúce sa zákazníka 
 

Firma musí určiť špecifické požiadavky zákazníka na produkt, alebo na formu dodania 

a tiež požiadavky, ktoré neuviedol ale sú potrebné pre správne použitie produktu. Firma 

musí zohľadniť pri týchto procesoch zákony a predpisy a iné doplňujúce požiadavky. 

Špecifické požiadavky firma musí preskúmať pred prijatím záväzku o dodaním produktu 

a musí zaistiť, že sú stanovené a známe požiadavky a že firma je schopná produkt dodať 

v požadovanej kvalite. Organizácia musí efektívne komunikovať so zákazníkom, nájme 

pri poskytnutí informácií o produktoch, pri vybavení objednávok, zmlúv a pri spätnej 

väzbe od zákazníka. 

 

3.2.5.3. Návrh a vývoj 
 

Aby firma zostala konkurencieschopná, musí neustále zlepšovať svoje produkty. Podľa 

tohto bodu normy každá spoločnosť musí určiť etapy návrhu a vývoja a postup pre jeho 

preskúmanie. Vzájomné vzťahy, väzby a efektívnu komunikáciu medzi 

zainteresovanými pracovníkmi treba riadiť tak, aby jednoznačne boli zodpovednosti 

a právomoci definované.  

Vstupy týkajúce sa požiadaviek na produkt musia zahrňovať: 

a) Požiadavky na funkčnosť a výkonnosť 

b) Požiadavky zákonov a predpisov 

c) Informácie z predchádzajúcich podobných návrhov 

Výstupy z návrhu a vývoja musí: 

a) Splňovať požiadavky na vstupy 

b) Poskytovať informácie pre nákup, výrobu a poskytovanie služieb 

c) Obsahovať preberacie kritéria pre produkt 

d) Špecifikovať charakteristiky produktu 

Vpred stanovených etapách sa musí vykonať preskúmanie návrhu a vývoja: schopnosť  

plniť požiadavky,  identifikovať problémy a navrhnúť ich riešenie. Na preskúmaní sa 

musia zúčastniť všetky zainteresované skupiny, ktorých sa týka proces návrhu a vývoja. 

O preskúmaní sa musia vytvoriť záznamy o výsledkoch, identifikovaných problémoch 

a ich riešení. 
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3.2.5.4. Nákup 
 

Spoločnosť musí zaistiť, aby nakupovaný produkt vyhovoval požiadavkám. Nástroje pre 

riadenie nákupu a výberu dodávateľov musí byť závislé na vplyvu nakupovaného 

produktu na následné realizácie alebo na konečný produkt. Firma musí hodnotiť 

dodávateľov podľa ich schopnosti dodať produkt v požadovanej kvalite. Treba stanoviť 

kritéria pre ich výber a hodnotenie a musia sa vytvoriť záznamy o výsledných 

hodnoteniach. 

Informácie pre nákup produktu musí zahrňovať: 

a) Požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení 

b) Požadavky na kvalifikace pracovníků 

c) Požadavky na systém managementu kvality13 

Organizácia musí stanoviť a uplatňovať inšpekčnú činnosť pre zistení, či  nakúpený 

produkt splňuje požiadavky nákupu. 

 

Pre stavebnú firmu to znamená vykonanie kvalitatívnej kontroly v súladu s predpismi 

a so špecifickými požiadavkami zákazníka. Dodávateľ má za povinnosť poskytnúť 

doklady o zhode výrobku s požiadavkami. 

 

3.2.5.5. Výroba a poskytovanie služieb 
 

Organizácia musí plánovať a realizovať výrobu a poskytovanie služieb podľa predom 

stanovených riadených podmienok. 

Riadené podmienky zahrňujú: 

a) Dostupnost informací, které popisují charakteristiky produktu 

b) Dostupnost potřebných pracovních instrukcí 

c) Používání vhodného zařízení 

d) Dostupnost a používání monitorovacího a měřícího zařízení 

e) Implementaci monitorování a měření a 

f) Implementaci činnosti při uvolňování produktu, při jeho dodání a po jeho 

dodání14 

Procesy výroby, ktoré sa nedajú overiť monitorovaním alebo premeraním, a nedostatky 

sa prejavujú až pri používaní, organizácia musí validovať. 

Pre tieto procesy firma musí stanoviť mechanizmy, ktoré zahrňujú: 

a) Stanovenie kritérií pre preskúmanie a schvaľovanie 

b) Schválenie zariadení a kvalifikáciu pracovníkov 

c) Špecifické metódy a postupy 

d) Požiadavky a záznamy 

 

Firma musí identifikovať produkt a jeho stav s vhodnými prostriedkami počas realizácie 

s ohľadom na požiadavky monitorovania a merania. Výrobok musí byť uchovaný 

v priebehu interných operácií až po dodanie tak, aby bola udržovaná zhoda 

s požiadavkami. Uchovanie musí zahrňovať identifikáciu, manipuláciu, balenie, 

skladovanie a ochranu produktu. 

                                                 
13 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 

2009 
14 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 

2009 
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Na stavebnej zákazke postupne prebiehajú medzioperačné kontroly, ktoré sú vpred 

stanovené. Vedie sa stavebný denník, v ktorom sú zaznamenané všetky náležitosti ktoré 

ovplyvňujú výstavbu, ďalej o vykonaní kontrol vyplnia sa príslušné formuláre, ktoré 

budú slúžiť ako dôkaz pre kolaudáciu a predanie zákazky. 

 

3.2.5.6. Riadenie zariadení pre monitorovanie a meranie 
 

Pre poskytovanie dôkazov o zhode produktu s požiadavkami firma musí určiť proces 

monitorovania a merania, a zariadenia, s ktorými bude meranie vykonané. Pre zaručenie 

platných výsledkov merania, zariadenia musia byť: 

a) Kalibrované pred použitím, alebo v stanovených intervaloch podľa etanolu 

b) Justované (nastavené) 

c) Identifikovateľné, aby bolo možné určiť stav kalibrácie 

d) Zabezpečené pred prístrojom, ktorý by mohol výsledok zneplatniť 

e) Chránené pred poškodením v priebehu manipulácie, údržby a skladovania 

Okrem toho musí firma vytvárať a posudzovať záznamy o výsledkoch merania a pri 

zistení, že prístroj neodpovedá požiadavkám musí navrhnúť riešenie aj pre nezhodný 

produkt. 

 

V stavebníctve sa skúšky delia do dvoch skupín: skúšky vykonané na stavbe, pri 

ktorých pracovníci premeriavajú rozmery jednotlivých častí stavby s kalibrovanými 

meradlami, alebo v akreditovaných laboratóriách na odobraných vzoriek. 

 

 

3.2.6. Meranie, analýza a zlepšovanie 
 

Organizace musí plánovat a implementovat procesy monitorování, měření, analýzy a 

zlepšování, které jsou potřebné: 

a) Pro prokázání shody s požadavky na produkt, 

b) Pro zajišťování shody systémem managementu kvality, a 

c) Pro neustálé zvyšování efektivnosti systému managementu kvality. 

To musí zahrnovat určení aplikovatelných metod, včetně statistických metod, a rozsah 

jejich použití. 15 

Jeden spôsob merania výkonnosti je monitorovanie spätnej väzby od zákazníka ohľadne 

toho, ako firma splnila jeho požiadavky. Vstupy pre monitorovanie môžu byť 

z prieskumov spokojnosti zákazníka, zákaznícke dáta o kvalite dodaných výrobkov, 

pochvaly, reklamácie, analýza podnikateľských príležitostí a správy od obchodných 

zástupcov. 

Spoločnosť v plánovaných intervaloch musí vykonať interný audit, aby sa stanovilo, či 

systém managementu kvality vyhovuje požiadavkám tejto medzinárodnej normy 

a vlastným požiadavkám, a či je efektívne implementovaná a udržovaná. Kritéria, 

predmet, frekvencia a metódy auditov sa musia vpred stanoviť. Audítor musí zabezpečiť  

objektívnosť a nestrannosť procesu. O auditoch sa musia vytvoriť a udržiavať záznamy.  

                                                 
15 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 

2009 
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Firma musí aplikovať vhodné metódy monitorovania a merania procesov systému 

managementu kvality. Tieto metódy musia preukázať, či sú dosiahnuté plánované 

výsledky. Ak nie sú dosiahnuté správne výsledky, treba navrhnúť vhodné opatrenia. Pri 

stanovení vhodných metód je potrebné brať do úvahy druh a rozsah procesov, ktoré sú 

preskúmané  a podľa naviazanosti na zhodu produktu alebo na efektívnosť systému 

managementu kvality.  

 

3.2.6.1. Monitorovanie a meranie produktu 
 

Pri preskúmaní zhody produktu treba monitorovať a merať charakteristiky produktu tak, 

aby bolo overené plnenie požiadaviek. Tieto kroky musia byť vykonané vo vhodných, 

vpred stanovených etapách procesu realizácie. Nezhodný produkt firma musí riadne 

identifikovať a zabrániť jeho neúmyselnému použitiu alebo dodaniu. Pri manipulácií 

s nezhodným produktom firma musí prijať opatrenia pre odstránenie nezhody. 

V niektorých prípadoch je možné schváliť jeho použití za určité podmienky. Po oprave 

nezhody produkt je podrobený opakovanému overovaniu, aby sa preukázala zhoda 

s požiadavkami. 

 

3.2.6.2. Analýza dát 
 

Kvôli preukázateľnosti vhodnosti, efektívnosti a stálemu zlepšovaní systému 

managementu akosti firma musí určovať, zhromažďovať a analyzovať potrebné dáta. 

Dáta sa získajú buď z merania a monitorovania, alebo z iných relevantných zdrojov.  

Analýza dát musí poskytovať informácie týkajúce sa: 

a) Spokojenosti zákazníka 

b) Shody s požadavky na produkt 

c) Charakteristik a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní 

opatření 

d) Dodavatelů16 

 

Zdrojom informácií o spokojnosti sú sťažnosti zákazníkov a počet reklamácií, priama 

komunikácia, dotazníky a prieskumy. 

 

 

 

3.2.6.3. Zlepšovanie 
 

Organizácia musí stále zlepšovať efektívnosť systému s prostredníctvom politiky, cieľov 

kvality, výsledkov auditov, analýzou dáta a opatrení. 

Pre odstránenie príčin nezhôd organizácia musí vykonať opatrenia, aby nedošlo 

k opakovanému výskytu. Nápravné opatrenia musia mať vytvorený dokumentovaný 

postup, ktorý stanoví požiadavky na: 

a) Přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníka) 

b) Určování příčin neshod 

                                                 
16 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 

2009 
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c) Vyhodnocování potřeb opatření, kterými se zajistí, že se neshody se znovu 

nevyskytnou, 

d) Určování a implementaci potřebných opatření, 

e) Záznamy výsledků provedených opatření a 

f) Přezkoumání efektivnosti provedených nápravných opatření17 

 

Pre odstránenie príčin potenciálnych nezhôd je potrebné určiť preventívne opatrenia, aby 

sa zabránilo ich výskytu. Opatrenia musia byť primerané k dôsledkom potenciálnych 

problémov. Preventívne opatrenia musia mať vytvorený dokumentovaný postup, ktorý 

stanoví požiadavky na: 

a) „určování potencionálních neshod a jejich příčin, 

b) vyhodnocování potřeb opatření k zabránění výskytu neshod, 

c) určování implementaci potřebných opatření, 

d) záznamy výsledků provedených opatření a 

          přezkoumávání efektivnosti provedených preventivních opatření18 

 

4. TQM  
 

V japonských firmách používajú systém „Totálny management akosti- TQM“. TQM je 

spôsob premýšľania o cieľoch, organizáciách, postupoch a ľuďoch, aby sa zabezpečilo, 

že sa na prvý krát urobia správne veci. Tento myšlienkový proces dokáže zmeniť postoje, 

správanie a tým zlepšiť výsledky. TQM pokrýva citlivé záležitosti ako etika, prístup a 

kultúra. Vzhľadom k tomu, že sa nedajú stanoviť požiadavky na systém, neexistuje 

žiadny štandard. 

 

 

 

5. Vlastnosti stavebníctva 
 

Pre stavebníctvo je charakteristické a zároveň od ostatných výrobných odvetví ho 

odlišuje: 

 

• stavba je uskutočňovaná na individuálnu zákazku (špecifikácia požiadaviek 

zákazníkom) podľa individuálneho projektu. Spravidla ide o výrobok 

neštandardný, 

• stavba má stacionárny charakter používané stroje a náradie sú premiestnené na 

stavenisko, a je uskutočňovaná veľkým počtom účastníkov sústredených na 

obmedzenom priestore, vo vymedzenom čase, pričom väčšina technologických 

procesov prebieha na voľnom priestranstve, nechránenom pred vplyvmi počasia, 

a sú procesy, ktoré sa môžu spraviť iba v danom období (zateplenie a pod.)-sú 

sezónne. 

• stavba je finančne veľmi náročný produkt, je zhotovovaná dlhšie časové obdobie 

a cena opravy a údržby je vyššia ako u iných výrobkoch. Pre stavebníctvo je 

                                                 
17 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 

2009 
18 ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality - požadavky, Český normalizační institut, 

2009 
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typická postupná tvorba kvality v rámci celého procesu výstavby, kontrola 

kvality (vrátane skúšok) je priebežná počas výstavby. 

• Nepredvídateľné faktory  

• záverečné hodnotenie (kolaudačné konanie) kvality stavebného diela je vlastne 

vizuálna kontrola kvality povrchov konštrukcie a konštrukčných prvkov, 

komplexné zhodnotenie postupu výstavby a preberania dokumentácie (projekt 

skutočného vyhotovenia stavby, doklady o preukazovaní zhody, revízne správy, 

výsledky skúšok, kapacitné skúšky výrobných komplexov, atď.). Na hotové 

stavebné dielo nie je možné aplikovať pojem „nezhodný výrobok“, teda vyhlásiť 

hotovú stavbu za nepoužiteľný zmätok. 

• Cena stavby sa zvyšuje väčšinou  v priebehu času odlišne ako u ostatných 

výrobkoch, ktorých hodnota po kúpe razantne sa zníži.  

• Doba použitia stavby je oveľa vyššia ako u iných výrobkoch 

 

Pre stavebníctvo je typická postupná tvorba kvality stavebného diela. V rámci 

výstavbového procesu (Životného cyklu stavebného diela) počnúc špecifikáciou 

zákazníka (môže byť úplný laik, ale aj skúsený profesionál), cez predprojektovú a 

projektovú prípravu, výrobu stavebných výrobkov a prvkov, stavebno-technologickú 

prípravu stavby, samotné zhotovenie stavebného diela, jeho využívanie (vrátane údržby, 

opráv a obnovy) až po jeho demoláciu (vrátane žiaducej recyklácie vzniknutého odpadu) 

sa na výslednej kvalite stavebného diela podieľajú mnohé stavebné profesie. 

Vo všetkých uvedených etapách sa na plánovaní a zabezpečovaní kvality stavebného 

diela významným spôsobom podieľa Štandardizácia, teda technická normalizácia, 

metrológia a skúšobníctvo.  

 

 
 

5.1. Riadení kvality vo výstavbe 
 

S riadením kvality pri vlastnej výstavbe diela sú spojený  tieto aspekty: 

 jedná sa prioritne o projektové riadenie, s jeho pomocou sú riadené jednotlivé 

procesy realizovanej stavby v čase 

 kľúčové je tu kvalitné termínové a technické plánovanie realizácie projektu so 

sledovaním a riadením nákladov 

 nedielnou súčasťou plánovacích procesov je najmä plánovanie kontrolných a 

skúšobných činností počas stavby (Kontrolný a skúšobný plán) 

 pre realizáciu vo výstavbe je typická vysoká intenzita dohľadu od orgánov 

verejnej a štátnej správy, zaisťujú dodržanie požiadaviek stavebného zákona 

 je typické, že na realizácií stavby sa podieľa celá rada rôznych 

subdodávateľských subjektov, ktoré často dodávajú vysoko náročné prvky 

technického zariadenia budov, ktoré zásadnou mierou určujú neskoršiu 

bezpečnosť, spoľahlivosť a kvalitu užívania diela 

 kontrolné činnosti sú počas výstavby prevedené kontinuálne, nezúčastnia sa ich 

iba dodávateľ a odberateľ ale i rada špecializovaných subdodávateľov, orgány 

verejnej a štátnej správy či nezávislí technickí experti 
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 kvalita diela sa nemeria iba počas výstavby a pri jeho predaní ale je hodnotená z 

pohľadu dlhodobého užívania. Veľmi dôležitý je tu prvok validácie. Parametrom 

kvality je i kvalita služieb po dodaní – garancia, údržba, servis 

 nepominuteľnou súčasťou systému kvality v stavebníctve sú otázky bezpečnosti 

a ochrany zdraví pri práci, dodržovanie požiadaviek hygieny práce a 

akceptovanie požiadaviek na ochranu životného prostredia. 

 

6. Hodnotenie kvality 
 
Podľa definície kvality, ktorá je popísaná v kapitola 3.2, kvalita je súhrn vlastností 

(merateľných i nemerateľných), ktoré určujú mieru (stupeň) spôsobilosti výrobku plniť 

funkcie, na ktoré bol vyrobený. Vyjadruje všestranné schopnosti výrobku adekvátne 

uspokojiť potreby zákazníka, ktorý si ho kupuje (úžitkový efekt). 

 

6.1. Základné kritéria kvality: 

 
a) Technické parametre – predstavujú fyzikálne –chemické vlastnosti 

b) Prevádzkové schopnosti – vlastnosti, ako sú trvanlivosť, ľahká udržateľnosť. 

c) Estetické kritériá – farebná a tvarová zladenosť, vzhľad, balenie výrobku 

d) Spoľahlivosť – pravdepodobnosť bezporuchového chodu výrobku po určitý, 

vopred stanovený čas v daných prevádzkových podmienkach, ktorá závisí od 

dokonalosti konštrukcie a zhotovenia 

e) Životnosť – ovplyvňuje ju  fyzické a morálne opotrebenie; ide o čas používania, 

ktorý pôsobí na technické, výrobné a ekonomické výsledky. 

f) Humanitné kritériá –zdravotné a bezpečnostné aspekty výrobku, ktoré znižujú 

chorobnosť, úrazovosť a zlepšujú zdravie ľudí. 

g) Ekologické kritériá – vyjadrujú dôsledky používania výrobkov na pracovné a 

životné prostredie. 

h) Servis – úroveň servisných služieb technického, údržbárskeho, obchodného a 

iného charakteru;  

 

Cieľom každej firmy je zvýšiť zisk a znižovať náklady. Aby sme mohli stanoviť ciele, je 

potrebné analyzovať doterajšie fungovanie firmy, postupy, produkty. Hodnotenie je 

potrebné previesť podľa dvoch činiteľov: 

a) Hodnotenie technických parametrov 

b) Hodnotenie systémovej kvality 

 

6.2. Technická kontrola výrobku 

 
Poslaním technickej kontroly je analyzovať a hodnotiť kvalitu v podniku od vstupu 

surovín a materiálov (vstupná kontrola), cez výrobné operácie (medzioperačná kontrola) 

až po výstup hotového produktu (výstupná kontrola).  Základným predpokladom 

správnosti je kontroly kvality je jednotnosť merania a správnosť merných jednotiek.  

Metrológia je vedný a technický odbor obsahujúci všetky znalosti a činnosti týkajúce sa 

merania – náuka o meraní, ktorá pojednáva o jednotkách, metódach, technickou merania, 
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meradlami, stanovením fyzikálnych a materiálových konštánt, ako aj kompetentnosťou 

osôb, ktoré merania vykonávajú. Poslaním legálnej metrológie je kontrolovať správnosť 

meradiel a merania na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa, ochrany zdravia, majetku, 

životného prostredia a bezpečnosti pri práci, čo je prirodzená povinnosť štátu. Jej cieľom 

je zabezpečiť dôveryhodnosť výsledkov meraní, poskytnúť verejnú záruku jednotnosti a 

správnosti meraní. Treba poznamenať, že ľudia využívajúci výsledky meraní v 

aplikačnej oblasti legálnej metrológie nemusia byť odborníci v metrológii. Preto za 

vierohodnosť takýchto meraní preberá zodpovednosť štát. 

Používané meradlá a zariadenia musia zaručiť správne výsledky merania: v pracovných 

podmienkach, počas celej doby používania a v hranici dovolených chýb. 

 

Skúšobníctvo je možno definovať ako systém legislatívno-právnych a technických 

predpisov, technických prostriedkov, personálu a súboru činností, ktorých cieľom je pre 

určené výrobky zabezpečiť posudzovanie zhody s požiadavkami technických predpisov 

a ostatné súvisiace činnosti. Úlohou skúšobníctva je podať objektívny obraz o kvalite 

výrobku, alebo o operácii v priebehu výroby. Vytvára podmienky kvality detailov 

mozaiky výrobku, od ktorého očakávame predpokladané vlastnosti. 

 

Metódy kontroly kvality je možné rozdeliť podľa nasledujúcich kritérií: 

a) podľa spôsobu uskutočňovania: vizuálna, senzorická, kontrola 

rozmerov, geometrických tvarov, fyzikálnych vlastností 

b) podľa použiteľných prostriedkov: deštruktívne a nedeštruktívne metódy 

defektoskopie 

c) podľa umiestnenia kontrolných pracovísk: oddelená alebo priamo v dielňach 

d) podľa kontrolných zariadení:  meradlá pre meranie jedného rozmeru, niekoľko 

rozmerové meradlá, automatické a poloautomatické stroje 

e) podľa miesta uskutočnenia: nepohyblivá a pohyblivá 

f) podľa stupňa prevencie: pasívna (až po vyhotovení), aktívna (počas výroby) 

g) podľa personálneho hľadiska: špeciálny odborník, samokontrola pracovníkov 

h) podľa úplnosti: vyčerpávajúca a výberová (používa metódy štatistiky) 

 

6.3. Hodnotenie spôsobilosti  systému 
 

Spôsobilosť systému je schopnosť trvale dosahovať predom stanovené kritériá.  Ako 

vstupné údaje slúžia záznamy o procesov, ktoré porovnávame so smernicami.  

 

6.4. Hodnotenie kvality výrobku 

 
Každý produkt má svoj životný cyklus, na ktoré pôsobia variabilné faktory. V každej 

etape dôjde k vzájomnej interakcie s jeho okolím, s užívateľom, prostredím a súvisiacimi 

procesmi.    
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Obrázok č. 5 - Životný cyklus výrobku 

V etape špecifikácie sa stanoví koncepcia, účel  a  potreba  produktu,  definujú  technické 

požiadavky, parametre spoľahlivosti s posúdením  overiteľnosti, stanoví sa koncepcia a 

základný  návrh,  vypracuje  sa finančná  analýza  projektu  a harmonogram prác. 

V etape Návrhu sa vyhodnotia skúšky životnosti, laboratórne skúšky a prevádzkové 

skúšky.  

V etape Realizácií prebieha výroba produktu podľa dokumentácie a právnych predpisov. 

Sú vykonané funkčné kontrola a prípadné opravy produktu alebo jeho komponentu. 

Obvykle sa vykonáva analýza procesov, vyhodnotí sa účinnosť testovania, sledujú sa 

kritické prvky a účinnosť nápravných činností. 

V etape Inštalácie výrobok sa uvedie do prevádzky. Sleduje sa výskyt prvých chýb, 

analyzujú sa chyby a ich príčiny.  

V etape Prevádzka a údržba sa analyzujú poruchy a sú vykonané opravy. Cieľom je 

udržanie kvality. Podľa analýzy dát sa vykoná technicko-ekonomická optimalizácia, 

hodnotí sa kvality dodávateľov a náklady na životný cyklus a podáva spätných väzu do 

predchádzajúcich procesov. 

Vo fáze Likvidácie produkt je vyriadení z prevádzky. Prvoradou požiadavkou pre 

odstránenie produktu je zachovanie parametrov pre tento proces alebo zabránenie 

nepriaznivému vplyvu na okolie. Vykonávajú sa úbytkové skúšky životnosti (degradácia 

produktu) a vyhodnotia sa parametre spoľahlivosti. 

 

6.5. Hodnotenie kvality stavebného diela 

 
Procesy výstavby začínajú v okamihu, keď je rozhodnuté o zahájení projektu. 

Rozhodnutie obsahuje základné parametre projektu: náklady, výnosy, lehoty, rámcové 

technologické údaje. Výstavbu je možné deliť do niekoľkých procesov: 

 

6.5.1. Projektovanie 

 
Proces projektovania sa začína s spracovaním dokumentácie pre povolenia a končí sa 

odovzdaním dokumentácie skutočného prevedenia stavby. Je to proces, v ktorom 

zostavíme z prvkov novú stavby pri plnení všetkých zadávacích a vymedzujúcich 

podmienok. U stavebných činností sú to napríklad základy, vodorovné a zvislé 

konštrukcie, strecha, komunikácie atď. Tieto požiadavky môžeme rozdeliť do 

niekoľkých skupín: 

Zadanie investora – miesto stavby, veľkosť plôch a ich využitie. 

Požiadavky investora – konkretizujú technické riešenia napr. požiadavky na 

architektonické riešenie, úroveň štandardu vnútorného vybavenia, voľba konštrukčného 

riešenia, zoznam požadovaných kontrolných skúšok diala a použitých materiálov, doklad 

o kvalifikácií pracovníkov atď 

špecifikácia Návrh Realizácia Inštalácia
Prevádzka a 

údržba
Likvidácia
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Požiadavky na riadnu funkčnosť – vyžaduje rešpektovať  prírodné a spoločenské 

zákony, napr. rozmiestnenie stavieb by malo vyhovovať logistickým požiadavkám. 

Zákonné obmedzenie vplyvu stavby na okolie – účinky stavby na okolie sú napr. hluk, 

emisia ovzdušia, odpadné vody, pevné odpady atď. Tieto vplyvy sú riadené zákonom, 

ktoré sú stanovené v rozhodnutiach jednotlivých správnych orgánoch.  

Posudzovanie vplyvu na životné prostredie je v ČR upravený zákonom č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Zákon stanoví rozsah 

posudzovania: Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující 

vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima 

a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními 

právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti.19 Zmyslom procesu 

posudzovania je zaistiť, popísať a komplexne vyhodnotiť predpokladané vplyvy 

pripravovaných zámerov na životné prostredie a verejné zdravie vo všetkých 

rozhodujúcich súvislostiach. V rámci procesu EIA (Environmental Impact Assessment) 

sú posudzované stavby, pozemné komunikácie, výrobné haly, ťažba surovín, provozy – 

nové budované ale aj ich zmeny napr. rozširovanie, zmena technológie, zvýšenie 

kapacity. Proces EIA prebieha vždy skôr, než je zahájená realizácia. Bez záveru EIA 

nesmie správny orgán rozhodnúť o povolení zámeru.  

Zákonné obmedzenie parametrov vlastnej stavby – tieto podmienky sú formulované 

v zákonoch, vyhláškach a platných normách ČSN. Základným zákonom, ktorý kladie 

podmienky na vlastnosti všetky prvky stavby je Zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 

71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., 

zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 

481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., 

zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.. 

Podľa zákona technické požiadavky na výrobok sú:  

1. technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo 

technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou úroveň 

jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně požadavků na jeho název, pod 

kterým je prodáván, úpravu názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, 

požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování štítkem, postupy posuzování 

shody výrobku s právními předpisy nebo s technickými normami, výrobní metody a 

procesy mající vliv na charakteristiky výrobků, 

2. jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu nebo ochrany 

spotřebitele, které se týkají životního cyklu výrobku poté, co je uveden na trh, popřípadě 

do provozu, např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo zneškodnění 

výrobku, pokud takové podmínky mohou významně ovlivnit složení nebo povahu výrobku 

nebo jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu20 

Výstavbou vznikne nové pracovné prostredie, ktoré musí byť bezpečné a zdravotne 

neškodné pre všetky osoby, ktoré sa v ňom pohybujú. Požiadavky na stavbu sú  uvedené 

v predpisu Předpis č. 312/2005 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 

                                                 
19 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
20 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 

Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona 

č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.. 
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163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Podľa predpisu stavebným výrobkom je: každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem 

pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze 

základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen 

"výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při 

kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí 

nebo výměna výrobku je stavební prací. 

Tento predpis požiadavky na stavebné výrobky delí do 6 skupín: 

 Mechanická odolnosť a stabilita – stavba musí byť navrhnutá tak, aby nedošlo 

k zrúcaniu, neprípustnému pretvoreniu, deformácie konštrukcie 

 Požiarna bezpečnosť – stavba musí byť navrhnutá tak, aby v prípade požiaru bola 

po určitú dobu zabezpečená stabilita konštrukcie, aby bolo obmedzené šírenie 

požiaru, a aby umožňovala evakuáciu ľudí a zvierat a aby bola prístupná pre 

hasičské jednotky. 

 Hygiena, ochrana zdravia a pracovného prostredia – stavba musí byť navrhnutá 

tak, aby nebola ohrozená hygiena a zdravie ľudí z dôsledku: uvoľňovania 

toxických látok, prítomnosti nebezpečných plynov v ovzduší, nebezpečného 

žiarenia, znečistenej vody. 

 Bezpečnosť pri užívaní – treba zabraňovať nebezpečí úrazu pri užívaní napr. 

pádom, ušmyknutím, popálením, elektrickým prúdom, výbuchom 

 Ochrana proti hluku – je potrebné zabezpečiť takú úroveň hluku, ktorá 

neohrozuje zdravie ľudí.  

 Úspory energie – stavba a jej zariadenia: topenie, vetranie, chladenie musia byť 

navrhnuté tak, aby bola zabezpečená nízka spotreba energie. 

 

Ďalej predpis stanoví: 

Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků posuzování shody 

jejich vlastností se základními požadavky (dále jen "posuzování shody") z hlediska jejich 

vhodnosti k určenému použití, a to postupem posuzování shody stanoveným u 

jednotlivých výrobků.21 

Postupy pre posudzovanie zhody je certifikácia. Každá firma je povinná používať iba 

certifikované výrobky. Certifikáciu vykonáva autorizovaná osoba. Výrobca mu 

poskytne: identifikačné údaje výrobku, technickú dokumentáciu, vzorky výrobkov 

a popis systému riadenia výroby. Autorizovaná osoba preskúma podklady a hodnotí, či 

plní požiadavky na dokumentáciu tohto predpisu (§4). Vykoná vstupné skúšky  podľa 

stanovených požiadavkách v príslušných normách, technologických predpisov a vykoná 

posúdenie systému riadenia výroby, či proces výroby zabezpečuje, aby výrobky 

splňovali požiadavky noriem a technologických predpisov. Autorizovaná osoba vykoná 

minimálne raz za 12 mesiacov inšpekciu. 

V 3. prílohe tohto predpisu sú požiadavky na systém riadenia výroby. Systém riadenia 

výroby obsahuje tieto operácie:  

 Špecifikovanie a overenie surovín 

 Kontroly a skúšky, ktoré sa majú vykonať v stanovený počte v priebehu výroby 

                                                 
21 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 

Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., 

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona 

č. 100/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.. 
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 Overenie skúšok, ktoré sa majú vykonať na hotových výrobkoch. 

 

 Výrobca musí zabezpečiť potrebné nástroje a kvalifikovaných zamestnancov pre 

vykonanie potrebných overení a skúšok a musí zaistiť, že meradla pre posudzovanie sú 

overené alebo skalibrované podľa zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V závislosti na stanovenom postupu posudzovania zhody môžu byť skúšky vykonané 

výrobcom alebo autorizovanou osobou. Zkoušky se musí provádět v souladu s plánem 

zkoušek a v souladu s metodami uvedenými v normách, technických předpisech, 

stavebním technickém osvědčení nebo technických dokumentech. V případě určitých 

charakteristik je však možné, aby norma, stavební technické osvědčení nebo jiné 

technické dokumenty poskytovaly možnost použít nepřímou zkušební metodu, pokud se 

může zavést určitá korelace nebo ověřitelný vztah mezi stanovenou charakteristikou X - 

charakteristikou, která se má ověřit - a jinou charakteristikou Y, kterou lze měřit snadněji 

a spolehlivěji nežli charakteristiku X. Nepřímé zkušební metody se mohou použít, jsou-li 

průkazně validovány.22 Výrobca musí vypracovať a uchovať záznamy o vykonaní 

skúšok. 

 

Ďalší právny predpis, ktorý kladie požiadavky na stavbu je Předpis č. 20/2012 

Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby. Vyhláška bola spracována na základe § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Obecné stavebne-technické 

požiadavky sú rovnaké ako u stavebných výrobkoch, sú to mechanická odolnosť 

a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, 

bezpečnosť pri užívaní a úspora energie. Tieto základné požiadavky sú doplnené 

s požiadavkami pre žumpy, rozptylové plochy a zariadenia v kľude, pripojenie stavieb 

na siete technického vybavenia a oplotenie pozemku. Vedľa obecných požiadavkách sa 

sústreďuje na konštrukcie stavby: zakladanie stavby, steny a priečky, stropy, podlahy, 

povrchy stien a stropov, schodisko a šikmé rampy, komíny a dymovody, strechy, 

výplne otvorov, zábradlie, výťahy, výťahové a vetracie šachty, sklzy na odpad, 

predsadené časti stavieb a lodžie. V ďalšej časti sú stanovené požiadavky na technické 

zariadenie stavieb: vodovodné prípojky a vnútorné vodovody, kanalizačné prípojky 

a vnútorná kanalizácia, pripojenie stavieb k distribučným sieti, vnútorné silnoprúdové 

rozvody, rozvody elektronických komunikačných sietí, plynovodné prípojky, ochrana 

pred bleskom, vzduchotechnické zariadenia, a topenie. 

Predpis stanoví zvláštne požiadavky na vybrané stavby z hľadiska ich špeciálneho 

účelu, objemového riešenia, početnosť výskytu napr. na stavby pre obchod, škôl, pre 

hospodárske zvieratá atď. 

 

6.5.2. Realizácia 

 
Začína sa s odovzdaním a prevzatím staveniska a výstupom je skolaudovaná stavba. 

Proces kontrolných mechanizmov pri realizácie zaisťuje dosiahnutie požadovanej 

kvality. Jedná sa o priebežné sledovanie postupov z technického (dodržanie 

technologických postupov, kvalifikácia pracovníkov, požadovaná kvalita použitých 

materiálov),časového a ekonomického hľadiska, pričom výsledné parametre musia byť 

                                                 
22 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 
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predom stanovené. V súčasnej dobe realizátor už pred zahájením výstavby odovzdá 

zákazníkovi podrobný technologický postup jednotlivých činností a priebežne 

odovzdáva doklady o kvalite použitých materiálov a vykonaných skúšok, čo 

investorovi zabezpečí priebežný prehľad realizácie a umožní jej kontrolu. Z uvedených 

postupov a ich vstupov vyplývajú základné dokumenty pre riadenie výstavby a pre 

sledovanie jej kvality. Jedná sa o tieto dokumenty: 

 Realizačná projektová dokumentácia vrátane jej zmien 

 Zmluva o dielo zo zákazníkom vrátane dodatkov 

 Harmonogram postupu prác a jeho aktualizácia 

 Technologické postupy 

 Plán akosti 

 Kontrolný a skúšobný plán stavby 

 Stavebný denník 

 Denník kontrol 

 Kniha viacej práce 

 Zápisy z kontrolných dní 

 Zmluvy o dielo so subdodávateľmi 

 Protokoly o prevzatí prác subdodávateľov 

 Protokoly o kvalite prác a materiálov 

 Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 

Kontrolný a skúšobný plán 

Kontrolný a skúšobný plán je veľmi dôležitým dokumentom prípravy stavieb, ako z 

dodávateľského tak i z investorského hľadiska. V ňom sú špecifikované všetky 

kontroly kvality produktov jednotlivých stavebných procesov a nutné príjemky i atesty, 

ktoré je treba pri preberaní stavebného diela predložiť. Jadro tohto dokumentu 

obsahuje: 

 Zoznam stavebných prvkov, pre ktoré sa vykonávajú kontroly 

 Zoznam kontrolných činností pre každý prvok 

 Role dodávateľa a zákazníka pri každej kontrolnej činnosti 

 Harmonogram kontrolných činností 

 Spôsob dokladovania jednotlivých skúšok 

 Osoby dodávateľa, ktoré skúšky vykonávajú 

 Osoby zákazníka, ktoré skúšky vykonávajú  

Podľa tohto dokumentu sa vykonávajú medzioperačné kontroly v priebehu výstavby. 

Medzioperačné kontroly stavebnej výroby sú: 

Priebežná kontrola – poverený majster vykonáva priebežné kontroly vlastných prác 

Námatková kontrola – stavbyvedúci vykoná kontrolu prác vlastných pracovníkov 

Kontrola zakrývaných prác – po kontrole stavbyvedúci vydá súhlas k zahájení 

nadväzujúcich prác 

Medzioperačná kontrola na vyzvanie – kontrola sa vykoná v prítomnosti 

subdodávateľov, iniciátorov kontroly 

Medzioperačná kontrola vykonané pracovníkmi externej firmy – pracovník vykoná 

námatkovú kontrolu na základe zmluvy. 
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Po dokončení všetkých prác spoločnosti i subdodávateľov, prevzatí vstupných 

a medzioperačných kontrol stavbyvedúci zaháji výstupnú kontrolu. Pri výstupnej 

kontrole poverená komisia preveruje dokladovú časť, a overuje, či objekt je: 

 Dokončený a úplný vrátane prípojok podľa PD a zmluvy 

 Kompletný, obsahuje všetky zariadenia podľa PD 

 Funkčný, príslušné skúšky zabudovaných zariadení 

 Či sú vykonané všetky skúšky a kontroly, či sú závery a výsledky vyhovujúce 

a splňujú špecifické požiadavky 

 Či sú zaznamenané odchýlky do PD  

 V súladu s technickými normami, PD, záväznými technologickými predpismi, 

požiadavkami zmluvy, stavebného povolania 

 Či sa na objektu  nenachádzajú nezhody 

 Či objekt splňuje špecifikované požiadavky uvedené v PD alebo ZOD 

 

Dokumentácia vyhotovenia stavby 

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby je časť dokumentácie projektu, do ktorej 

sú zaznamenané zmeny a úpravy uskutočnené v priebehu realizácie skúšobného 

prevádzky projektu.  Rovnako treba opraviť dokumentáciu prevádzkovú (slúžiacu na 

budúce používanie) a dokumentáciu odovzdávanú investorovi. Projektová dokumentácia 

skutočného realizovania stavby slúži ako východiskový podklad pri potencionálnej 

modernizácii, alebo rozšírení výroby a stavby v budúcnosti. Je súčasťou dokladanej 

dokumentácie pre kolaudačné rozhodnutie. 
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7. Praktická časť 
 

7.1. Popis vybranej firmy 
 

V prvom rade by som chcela podotknúť, že firma nechce, aby bol uvedený ich názov 

a údaje, z ktorých by bolo zrejmé jej totožnosť. Preto budem v ďalej používať výraz 

spoločnosť. 

Spoločnosť je zameraná na poskytovanie komplexných služieb v odbore pozemného 

staviteľstva, vodohospodárskych a dopravných stavieb, cestovného vývoja 

a akreditovaného laboratória. 

Každá činnosť spoločnosti je zameraná na kvality vykonaných práci, na potreby 

zákazníkov, na ochranu pracovníkov a životného prostredia. Firma má zavedený 

integrovaný systém riadenia spoločnosti, čo zahŕňa management kvality podľa normy 

ČSN EN  ISO 9001:2009, management bezpečnosti a ochrany zdraví pri práci podľa 

OHSAS 18001, environmentálny management podľa   ČSN EN ISO 14001 

a management bezpečnosti informácií ČSN ISO/IEC 27001. Na integrovaný systém je 

naviazaný systém EMAS podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č.1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácie v systému riadení podnikov a auditov z 

hľadiska ochrany životného prostredia a Systém certifikovaných stavebných 

dodávateľov. 

Firma disponuje  s kvalitnou infraštruktúrou, čo umožňuje stavať i náročné stavby. 

Kladie veľký dôraz na stále zlepšovanie a prispôsobuje sa novým trendom. 

 

Hlavná činnosti firmy: 

Závod pozemného staviteľstva: 

 výrobné a skladové haly 

 Logistické centrá 

 Obchodné centrá 

 Bytová výstavba 

 Objekty pre kultúru, zdravotníctvo školstvo 

 

Závod vodohospodárskych a dopravných stavieb 

 terénne úpravy, zemné práce, kompletné siete technickej infraštruktúry 

 Kanalizácie, čističky odpadných vôd, vodovody, úprava vodných tokov 

 Rýchlostné komunikácie, cesty, mosty a inžinierske konštrukcie 

Cestný vývoj a akreditované skúšobné laboratórium 

 výskum a vývoj v oblasti pozemných komunikácií 

 Komplexné skúšky zemín, kameniva, asfaltov, výrobkov z asfaltových zmesí, 

vozoviek, deštruktívne skúšky betónu. 

 



 

39 
 

7.2. Politika integrovaného systému managementu 

spoločnosti 

 
Víziou firmy je prevedenie stále náročnejších stavieb, zavedenie nových technológií, 

vysoká profesionalita zamestnancov, stály rast a zvyšovanie podielu na trhu, dobrá 

komunikácia a vzťah so zákazníkmi a dodávateľmi a dokonalá kvalita realizovaných 

zákaziek. Vedení firmy vyhlasuje integrovaný systém managementu v oblasti kvality, 

enviromentu, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci a v oblasti bezpečnosti informácií. 

 

Politika Systém managementu kvality: 

 stáť sa vyhľadávaným obchodným partnerom a dodávateľom 

 Zlepšovať kvalitu vlastných činností, aby splňovali všetky stanovené 

a predpokladané požiadavky zákazníkov 

 Dosiahnuť minimum počet reklamácií 

 Zabezpečiť kvalitu vlastných výrobkov a služieb 

 Zaistiť vhodné pracovné podmienky zamestnancov, podporovať výcvik školenie, 

vzdelanie zamestnancov. 

7.3. Popis vybranej zákazky 
 

Moja vybraná, už pred rokmi realizovaná zákazka firmy je  intenzifikácia čističky 

odpadných vôd. Predmetom rekonštrukcie bola mechanicko-biologické ČOV pre         

17 000 EO a výstavba nových objektu - mechanické časti separácie dažďových vôd, 

objektov regenerácie a stabilizácie kalu, vyhnívacie nádrže, plynojemu a tretieho 

stupňa čistenia. 

Hlavným predmetom rekonštrukcie je výmena dnes už zastaralého a opotrebeného 

strojného zariadenia čističky a jeho doplnení tak, aby boli dosiahnuté stanovené 

požiadavky. Menšia časť objektu bola zdémonizovaná. Celý proces rekonštrukcie bola 

vykonaná v plnej prevádzke čističky. Podstatná časť stavebných úprav objektov je 

viazaná na technologické zariadenia. Dochádza ku konštrukčným a dispozičným 

zmenám tak, aby bola zaručená plná funkčnosť strojných zariadení vrátane potrebnej 

manipulácie a údržby. Väčšina objektov rozsahovo vyhovuje požiadavkám, bola 

vykonaná iba výstavba nového lapáku piesku, dažďovej nádrže, nádrže regenerácie 

vratného kalu a dostavba nového celku kalového a plynového hospodárstva vrátane 

výstavby tepelnej hygienizácie kalu, vyhnívacej nádrže II. Stupňa, novej združenej haly 

pre zhusťovanie a odvodňovanie kalu, nového plynojemu so strojovňou, plynovej 

kompresovne a plynovej kotolne. 

 

Podmienky a zásady návrhu: 

 Vykonanie stavebnej a technologickej úpravy vnútri oploteného areálu čističky 

 Zachovanie ochranných pásov 

 Splnenie legislatívnych požiadaviek odtokových parametrov 

 Neprerušená prevádzka aktivizačnej nádrže a doplnenie s nádržou regenerácie 

kalu 
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 Doplnenie objektov kalového a plynového hospodárstva o vyhnívaciu nádrž II. 

Stupňa 

 Výmena plynovej kompresovne a kotolne 

 Modernizácia strojného vybavenia 

 Inštalácia novej riadiaceho informačného systému 

 Doplnenie mechanického prečistení s výrovým lapákom piesku 

 

7.4. Príprava zákazky a nakupovanie 

 
Firma má veľmi široké spektrum činností. Pre všetky závody sú stanovené centrálne 

nástroje systémového riadenia - smernice. Líšia sa iba technologické postupy pri 

jednotlivých činností. 

 

7.4.1. Štruktúra smernice pre prípravu zákazky 

a nakupovanie 
 

Tabuľka č.1 - Obsah smernice ,,Príprava zákazky a nakupovanie" 

3. Príprava zákazky 3.1. Procesná schéma 

 3.2. Vstupy 

 3.3. Zdroje 

 3.4. Riadiaci aspekt 

 3.5. Vlastník procesu 

 3.6. Všeobecne 

 3.7. Priradenie stavby, určení 

realizačného kolektívu 

 3.8. Založenie zložky zákazky 

 3.9. Rozbor požiadaviek 

 3.10. Dokumentácia prípravy 

zákazky 

 3.11. Výstupy z procesu 

 3.12. Meranie a zlepšovanie 

4. Nakupovanie 4.1. Procesná schéma 

 4.2. Vstupy 
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 4.3. Zdroje 

 4.4. Riadiaci aspekt 

 4.5. Vlastník procesu 

 4.6. Všeobecne 

 4.7. Špecifikácia požiadaviek 

zákazníka 

 4.8. Špecifikácia požiadaviek na 

nakupovanie 

 4.9. Rozdelenie nákupu 

 4.10. Overenie dodávok –  

vstupná kontrola 

 4.11. Overenie dodávky 

zákazníkom 

 4.12. Výstupy z procesov 

 4.13. Meranie a zlepšovanie 

5. Prílohy  

6. Súvisiace plány a záznamy  

7. Zoznam použitých skratiek  

8. Údaje pre riadenie zmien a revízie  

 

 

 

7.4.2. Popis smernice - Príprava zákazky 

 
Procesná schéma 

V tejto časti sú graficky vyjadrené organizačné vzťahy činností. 

Vstupy 

Popisuje vstupné údaje pre prípravu zákazky, čo sú zmluva o dielo, projektová 

dokumentácia a podmienky pre uzavretie dodávateľských zmlúv. 

 

Zdroje 

Táto časť  obsahuje všetky potrebné zdroje pre prevedenie zákazky: personálne, 

finančné, informačné a vybavenie. 

 

Riadiace aspekty 
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Spoločnosť sa snaží o maximálnu hospodárnosť zákazky a o dodržaní požadovanej 

kvality. 

 

Vlastník procesu 

Vymedzuje vlastníkov pre prípravu. 

 

Všeobecne 

Aby táto smernica bola zrozumiteľná pre všetkých zainteresovaných, sú v prvej časti 

definované jednotlivé pojmy podľa normy ČSN ISO 9000. 

 

Priradenie stavby a určenie realizačného kolektívu 

Vedúci závodu kompetentnej osobe priradí stavbu a v prípade, že nie je určený realizační 

kolektív v ponuke, navrhne členov kolektívu. 

 

Založenie zložky zákazky 

V prvom rade táto časť určí, kto priraďuje číslo zákazky, vedie centrálne evidenciu, a kde 

je uložená dokumentácia. 

V druhej časti popisuje vedenie zákazky kovových konštrukcií. Zákazky kovovýroby sú 

rozdelené  na veľké a malé. V jednotlivých podkapitolách je vysvetlené, ktoré zákazky 

patria do veľkých a ktoré do malých. Ďalej sú stanovené potrebné dokument a 

požiadavky na dokumentáciu týchto dvoch skupín zákaziek. 

 

Rozbor požiadaviek 

Táto kapitola v prvom rade určuje členov realizačný výrobného výboru. Tento výbor má 

za úlohu definovať požiadavky a konkretizovať úlohy v  oblastiach plnení požiadaviek 

noriem, zaistenie zdrojov a dokumentácie. 

Environmentálne aspekty 

Ďalej v tejto časti nájdeme podkapitolu pre environmentálne aspekty. Určí podklady pre 

stanovení týchto aspektov a osobu, ktorá tieto aspekty na jednotlivé zákazky spracuje. 

Popisuje jednotlivé možnosti pre minimalizáciu environmentálnych dopadov a vyžaduje 

sledovať environmentálne požiadavky pri všetkých procesov realizácie zákazky. 

Požiadavky na BOZP 

V rámci podkapitoly Požiadavky na BOZP je postup obdobný, poverená osoba vypracuje 

rizika zákazky: technologických postupov a zariadení, ktoré budú pri realizácií použité. 

Ďalej popisuje povinné kontroly na stavenisku.  

Zaistenie dokumentácie zákazky 

V prvej časti je popis činností  poverenej osoby, ktorá musí zabezpečiť aktuálnosť 

dokumentov. V druhej časti je popis technologických  postupov pre stavebnú výrobu 

a pre kovové konštrukcie. Popisuje požiadavky na spracovanie dokumentu a právne 

predpisy, pre prípravu, realizáciu a kontrolu, ktoré musí firma rešpektovať. 

Zaistenie dodávok 

Popisuje postup v prípade, že firma nevie sama splniť požiadavky zákazníka. 

Zaistení mechanizácie a dopravy 

V tejto časti je uvedený postup pre nárokovanie mechanizácie a dopravy. 

Zabezpečenie ľudkých zdrojov 

Spracuje sa zoznam požadovaných profesií, ktoré sú potrebné pre realizáciu zákazky 

Zaistenie zariadenia staveniska 
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V prípade, že nie je priamo zadané v projektovej dokumentácie, preskúma sa stavenisko 

a okolie. 

Tvorba plánu kvality 

Popisuje kto a ako vypracuje plán kvality, stanoví zodpovednosti a postup pri prípadnej 

zmene. 

Tvorba kontrolného a skúšobného plánu 

Poverená osoba spracuje podľa technologických postupov podľa požiadaviek noriem 

a iných predpisov 

 

Dokumentácia prípravy zákazky 

V tejto časti sú uvedené povinné náležitosti, ktoré musí dokumentácia prípravy 

obsahovať. 

 

Výstupy 

Výstupom toho procesu je kompletná spracovaná dokumentácia prípravy. 

 

Meranie a zlepšovanie 

V tejto časti sú popisy metód hodnotenia výkonnosti procesu, a opatrenia, ktoré firma 

využíva. 

 

7.4.3. Popis smernice - Nakupovanie 
 

Procesný plán 

Podobne, ako u prípravy zákazky, hierarchicky vyjadruje jednotlivé postupy pri procesu 

nakupovania. 

 

Vstupy 

V tejto časti sa uvádzajú vstupné dokumenty pre tento proces. Je to kompletná 

dokumentácia prípravy. 

 

Zdroje 

Na základe smernice sa stanovia všetky potrebné zdroje (personálne, finančné, 

informačné, vybavenie) pre nákup. 

 

Riadiace aspekty 

V tejto kapitole je popis požiadaviek organizácie na včasnosť, požadovanú kvalitu 

a ekonomickú výhodnosť. 

 

Vlastník procesu 

Smernica v tejto časti určuje vlastníkov procesu nakupovania. 

 

Všeobecne 

Aby spoločnosť vyhovela požiadavkám zákazníka, táto kapitola zdôrazňuje nutnosť 

splnenia požiadaviek dodávky. 

Legislatívne požiadavky 

Táto časť smernice popisuje priebeh kontroly  legislatívne stanovených požiadaviek na 

výrobky a predložení dokladov od dodávateľa. Určuje povinnosť zhotoviteľa použiť 
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materiály, ktoré sú v súlade s požiadavkami stavebného zákona. Sú to výrobky, ktoré 

majú vlastnosti také, aby po dobu predpokladanej existencie stavby boli zaručené jej: 

 Mechanická odolnosť 

 Požiarna bezpečnosť 

 Hygienické požiadavky 

 Ochrana zdravia a životného prostredia 

 Bezpečnosť pri užívania 

 Ochrana proti hluku a úspora energie. 

 

Špecifikácia požiadaviek zákazníka 

V tejto časti smernica stanovuje subjekty, ktoré sa musia zúčastniť na preskúmaní 

požiadaviek zákazníka. 

 

Špecifikácia požiadaviek na nakupovanie 

V tejto podkapitole smernica stanoví, aby firma špecifikovala požiadavky pre výber 

dodávateľa. 

 

Rozdelenie nákupu 

Táto časť predpisu v prvom rade stanoví čiastku, nad ktorou sa koná výberové konanie 

dodávateľa. Ďalej popisuje priebeh výberového konania, postup pri výberu dodávateľa 

a zmluvné zabezpečenie dodávky. 

V druhom rade popisujú detailne jednotlivé zmluvy: príprava, číslovanie, preskúmanie, 

uloženie, a postup pri evidencií dodatkov. 

 

Overenie dodávok – vstupná kontrola 

V tejto časti sú popísané postupy pri prevzatí materiálu.  

Kvantitatívna prebierka 

Stanoví poverené osoby pri jednotlivých spôsobov odberu alebo dodávky. Popisuje 

požadované doklady, a jednotlivé kontroly, ktoré prepravca/skladník musí vykonať. 

Ďalej stanoví postup pri zjavnom poškodení  obalu a pri chybnom počtu kusov. 

Kvalitatívna prebierka 

V tejto časti smernica popisuje postup kvalitatívnej kontroly dodaných výrobkov. 

Stanovuje dobu, v ktorej je treba kontrolu vykonať a miesto, kde sa má vykonať. Podľa 

predpisov zodpovedný pracovník kontroluje druh, množstvo a splnenie špecifických 

požiadaviek, riadne označenie, dátum výroby. Pri kontrole sa majú použiť iba 

kalibrované meracie zariadenia.  Ďalej sa kontrolujú doklady od výrobcu. Pri zistení chýb 

smernica stanovuje postup pre reklamáciu. 

 

Výstupy z procesu 

Výstupom je nakúpený produkt a vstupná kontrola. 

 

Meranie a zlepšovanie 

 Smernica popisuje metódy pre zistení stavu zásob a realizáciu opatrení pre proces 

nakupovanie. 
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7.4.4. Hodnotenie kvality stavebného diela firmou 

podľa smernice Príprava zákazky a nakupovanie 

 
Firmou vypracovaný projekt je kontrolovaný s interným oponentným preskúmaním 

hlavných technologických uzlov.  

Po identifikácie zákazky a podpísaní zmluvy spoločnosť špecifikuje požiadavky na 

nákup podľa projektovej dokumentácie, limitiek materiálu, zmluvy o dielo, 

technologických postupov a noriem. Poverená osoba vyberie z databáze dodávateľov 

potencionálnych dodávateľov podľa kladnej reputácie alebo dobrej skúsenosti. Obvykle 

pošle subdodávateľovi projektovú dokumentáciu a svoje požiadavky, popis prác alebo 

materiálu s výkazom výmer, termín prác a predbežné zmluvné podmienky ako 

fakturácia, platnosť faktúr, záručná doba, zdroje elektriny a vody. Požaduje od 

subdodávateľa spracovanie ponuky. Vyhodnotia sa ponuky na základe kritérií 

uvedených vo formulári Výber a hodnotenie dodávateľov (viď. Príloha č. 7)  

S vybraným dodávateľom sa podpíše zmluva. Pri overovaní práci dodávateľa je 

potrebné preveriť, či odovzdal potrebné doklady. O prevzatí bol vytvorený zápis do 

formulára Protokol o odovzdaní a prevzatí prací dodávateľa. Po vykonaní kontroly 

produktu sú je potrebné dodacie listy orazítkovať a podpísať. V prípade zistení nezhody 

sa vypíše formulár Záznam o nezhode. 

 

 

7.4.4.1. Plán akosti 

 
Ďalej sa vypracovalo Plán akosti. Tento dokument v úvode podáva základné informácie 

o stavbe: zodpovedné osoby a dokumenty, podľa ktorých budú hlavné procesy 

výstavby prebiehať: sú to zákony a vyhlášky, ČSN, zmluva o dielo, obchodné 

podmienky, zadávacia dokumentácia, stavebné povolenie a smernice podľa ČSN EN 

ISO 9001. Prílohou k plánu je matica zodpovednosti. 

 

7.4.4.2. Kontrolný a skúšobný plán 

 
Obsahuje vypracovaný obecný kontrolný a skúšobný plán v špeciálnom SW CONTEC. 

CONTEC využíva stavebne-technologický sieťový graf pri modelovaní realizácie 

stavby. Umožňuje predvýrobnú a výrobnú prípravu stavieb podľa projektovej 

dokumentácie a výrobnej kalkulácie, časový harmonogram, rozpočty, finančné plány, 

plány bezpečnosti BOZP, časový plán kontrol rizík.  

V SW CONTEC podľa základných dokumentov prípravy a automatizovanej tvorby 

sieťových grafom je možné spracovať a aktualizovať kontrolný a skúšobný plán pre 

stavbu. Podklady pre spracovanie je stavebne technologický projekt vrátane 

jednotlivých procesov vložené vo forme sieťového grafu.  

Princíp tejto tvorby spočíva v tom, že na základe technologických sledov stavebných 

procesov zo sieťového grafu sa z databáze kontrol vyberú ku každému procesu 

kontroly, a vypočíta sa počet a termíny, kedy tieto kontroly treba vykonať a znázorňujú 

sa nutné činnosti, ktoré musia byť pred kontrolou dokončené. Ak sa vyskytnú činnosti, 

ktoré databáza normatívnych údajov neobsahuje, SW vyzve k zadaniu tejto kontroly. 
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Kontrolný a skúšobný plán pre túto zákazku má  25 hlavných činností pre kontrolu (viď 

príloha č.2). 

Na stavbu sa podáva zjednodušená verzia, KSP čo je uložený v šanonu spolu 

s technologickými postupmi a plánom akosti. Podľa tohto zoznamu sú vykonané 

kontroly, ktoré sa zapisujú do knihy kontrolného a skúšobného plánu. 

 

 

7.4.4.3. Technologické postupy 

 
Súčasťou plánu je tiež zoznam technologických postupov s identifikačným číslom: 

 100 - Zemné práce 

 110 - Zemné práce pre inžinierske siete 

 120 - Zemné práce pre pozemné komunikácie 

 130 - Zemné práce – časť úprava podlažia vozoviek 

 271.84 - Kanalizačné potrubie z betónových a železobetónových trubiek 

 271.85 - Kanalizačné potrubie z kameniny 

 271.86 - Kanalizačné potrubie z PVC a sklolaminátu 

 271.87 - Vodovodné potrubie z PVC, PE a sklolaminátu 

 300 - Murované konštrukcie 

 466 - Hutnené asfaltové vrstvy 

 581 - Betón pre konštrukcie 

 613.12 - Dlažby a dielce 

 614.24 - Omietky 

 614.25 - Cementové potery 

 900 - Lešenie 

 961 - Búracie práce a demolícia 

7.4.4.4. Stanovenie politiky a ciele kvality 

 
Stanovenie politiky a ciele kvality je jedným z dôkazov plnenia zodpovednosti 

managementu. Plánovanie kvality splňuje všeobecné požiadavky a ciele akosti 

a zároveň udržuje integritu IMS. Zoznam cieľov, cieľových hodnôt a programov IMS 

pre zákazku Intenzifikácia ČOV sú stanovené v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

 

Tabuľka č.2 - Zoznam cieľov IMS  pre zákazku ,,Intenzifikácia ČOV 

P.č Názov cieľa 

 

Názov 

cieľovej 

hodnoty 

Názov 

programu 

Zodpovednos

ť 

Termín 

1 Plniť ciele Plánu 

zodpovedného 

hospodárstva 

Podľa 

smernice pre 

IMS 

Ciele plánu 

zodpovedné

ho 

Podľa plánu 

zodpovedného 

hospodárstva 

Priebežne 
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hospodárstv

a 

2 Používať 

moderné tech. 

Vybavenie 

Kvalitné 

technologické 

vybavenie 

 Stavbyvedúci  

3 Zabezpečiť 

recykláciu 

stavebných 

a demolačných 

odpadov 

z vodohospodársk

ych objektov 

Zníženie 

odpadového 

záťaže 

krajiny 

Recyklácia 

stavebných 

a demolačn

ých 

odpadov 

Stavbyvedúci Priebežne 

4 Obmedziť 

fajčenie na 

vnútorných 

a vonkajších 

pracovísk 

Zdravé prac. 

Prostredie, 

využitie prac. 

Doby 

Výzva 

k obmedzen

iu fajčenia 

Majster, 

stavbyvedúci 

 

5 Zlepšiť 

komunikáciu so 

zainteresovanými 

stranami použitím 

informačných 

tabúl 

Zlepšenie 

komunikácie 

s obyvateľmi 

a zastupiteľm

i mesta 

Informačné 

tabule na 

stavbe 

Stavbyvedúci Priebežne 

6 Spracovanie 

užívateľských 

manuálov pre 

technológie čov 

Minimalizáci

a reklamácií 

Užívateľský 

manuál 

Manažér 

organizácie 

a kvality 

V 

priebehu 

dokončov

acích prác 

7 Spracovanie 

a dodržanie 

systému 

zabezpečení 

kvality 

Zabezpečenie 

trvalej kvality 

všetkých prác 

na 

požadovanej 

úrovní 

Systém 

zabezpečeni

a kvality 

Manažér 

organizácie 

a kvality, 

stavbyvedúci 

2 krát za 

mesiac 

8 Presné dodržanie 

všetkých tech. 

Postupov 

Zníženie 

výskytu 

opatrenia 

k náprave na 

0 

 Majster, 

stavbyvedúci 

priebežne 

 

7.4.4.5. Interný audit 

 
Každý prvok systému kvality musí byť minimálne 1x ročne podrobený auditu. Pre túto 

stavbu vzhľadom jej rozsiahlosti bolo stanové 2 interných auditov. Boli kontrolované 

nasledujúce prvky systému kvality: 

 Dodržanie politiky akosti 

 Zodpovednosť vedenia stavby 

 Dodržanie postupov systému kvality 
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 Preskúmanie zmlúv 

 Riadenie dokumentov a údajov 

 Nakupovanie 

 Identifikácia a sledovateľnosť výrobkov 

 Riadenie procesov 

 Dodržanie kontrol a skúšok 

 Kontrolné a meracie zariadenia 

 Riadenie nezhodného výrobku 

 Opatrenia k náprave 

 Reklamačné konanie 

 

Aby firma vedela plniť právne požiadavky vytvorila register právnych a iných 

požiadaviek.  Správcom registra je manažér organizácie a kvality, na realizovaných 

stavbách je prípravár realizačného strediska. Správca registra je zodpovedný za 

koordináciu školení o právnych požiadavkách súvisiace s IMS. Aktualizácia právnych 

predpisov je v organizácií zaistená spoluprácou externej organizácie.  V spoločnosti je 

vytvorený a udržovaný systém odbornej spôsobilosti a vzdelania pre všetky úrovne 

zamestnancov, hlavne tých, ktorí podieľajú  sa na kvalite diela. Zvláštna pozornosť sa 

venuje kvalifikácií pri voľbe a výcviku nových zamestnancov. Pri výberu nových 

zamestnancov sa vychádza z požiadaviek a charakteristík pracovného miesta. V rámci 

vstupného školenia novým zamestnancom sa poskytujú informácie o spoločnosti, jej 

zámeroch, o systému IMS vrátane politiky, cieľov a dokumentáciou IMS. Zvyšovanie 

odbornej spôsobilosti zamestnancov zahrňuje nielen technické znalosti, ale i právne 

požiadavky pre vykonávanú činnosť. Ak zamestnanci tieto požiadavky nesplnia, sú 

zariadení do plánu vzdelávania spoločnosti na daný rok. 

 

 

7.5. Stavebná výroba 
 

7.5.1. Štruktúra smernice pre stavebnú výroba 
 

Tabuľka č.3- Štruktúra smernice ,,Stavebná výroba" 

3. Stavebná výroba 3.1. Procesná schéma 

 3.2. Vstupy do procesu 

 3.3. Zdroje 

 3.4. Riadiaci aspekt 

 3.5. Vlastník procesu 

 3.6. Všeobecne 
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 3.7. Predanie a prevzatie staveniska 

 3.8. Dokumentácia zákazky 

 3.9. Zaistenie zdrojov 

 3.10. Realizácia zákazky 

 3.11. Dodávky pre zákazky 

 3.12. Majetok zákazníka 

 3.13. Ochrana produktu 

 3.14. Identifikácia 

a sledovateľnosť 

 3.15. Kontrolná činnosť 

 3.16. Riadenie nezhôd, 

nežiadajúcich udalostí, opatrenia 

k oprave a preventívne opatrenia 

 3.17. Predanie zákazky 

 3.18. Ukončenie zákazky 

 3.19. Referenčná listina stavby 

 3.20. Výstupy z procesu 

 3.21. Meranie a zlepšovanie 

4. Prílohy  

5. Súvisiace plány záznamy  

6. Zoznam použitých skratiek  

7. Údaje pre riadenie zmien  

 
7.5.2. Popis smernice 

 
Procesná schéma 

Procesná schéma popisuje jednotlivé činnosti a vzťah medzi nimi v procesu stavebnej 

výroby. 
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Vstupy do procesu 

Popisuje všetky potrebné dokumenty potrebné k realizácie zákazky. 

 

Zdroje 

V tejto časti smernica popisuje všetky potrebné zdroje k uskutočnení zákazky. 

 

Riadiaci aspekt 

V tejto podkapitole nájdeme požiadavky managementu organizácie. 

 

Vlastník procesu 

Smernica stanoví jednoznačne vlastníkov procesu stavebnej výroby. 

 

Všeobecne 

Pre účel jednoduchšie pochopiť obsah tejto smernice, sú nadefinované niektoré pojmy 

podľa ČSN EN ISO 9000. 

 

Odovzdanie a prevzatie staveniska 

Táto časť smernice podáva informácie ohľadne potrebných dokumentov a zodpovedných 

osôb pre zahájení výstavby V rámci odovzdania staveniska sú upresnené požiadavky na 

BOZP a osoby, ktoré BOZP koordinujú. Ďalej je stanovený presný obsah odovzdania 

a prevzatia: preverenie staveniska, odovzdanie inžinierskych sietí, vytýčenia, 

zabezpečenie skladov, dodržanie požiadaviek zákazníka, preverenie stavebného 

povolenia a ďalšie informácie ovplyvňujúce výstavbu. O odovzdaní sú vedené záznamy, 

táto smernica určí, kam sa majú vložiť tieto záznamy u jednotlivých zákaziek. 

 

Dokumentácia zákazky 

V tejto časti sú popísané náležitosti a spôsob vedenia stavebného denníka. Stanovuje 

identifikačné údaje, povinné záznamy a postup vedenia stavebného denníka. Ďalej 

stanoví povinnosť zodpovedných osôb za platnú projektovú dokumentáciu, platné 

legislatívne prepisy, normy, a ďalšie firemné predpisy ktoré musia byť k dispozícií na 

stavbe. V tejto podkapitola nájdeme ešte obsah a požiadavky na dokumentáciu 

skutočného vyhotovenia stavby a na dokumentáciu BOZP.  

 

Zabezpečenie zdrojov 

Smernica obsahuje informácie o nárokovaní zodpovednej osoby a odkazuje sa na 

smernicu Príprava zákazky a nakupovania. 

V druhej časti popisuje zodpovednosť stavbyvedúceho za mechanizačné prostriedky. 

 

Realizácia zákazky 

V prvom rade popisuje zoznámení s postupom prác a určí povinnosti jednotlivých 

zainteresovaných osôb a skupín. Odkazuje na smernicu Príprava zákazky a nakupovanie, 

kde nájdeme zoznam technologických postupov. 

V druhej časti stanoví zodpovednosť stavbyvedúceho za zoznámení zamestnancov 

s požiadavkami BOZP. 

V tretej podkapitole sú vymedzené kompetencie a zodpovednosti pri realizácie zákazky. 

Pri realizácie treba dodržať všetky požiadavky EMS a BOZP, právne a iné predpisy.Za 

dodržaní je povinný stavbyvedúci. Ďalej popisuje spôsob vyhodnotenia rizík. Uvádza 

formuláre, kde môžeme nájsť zoznam rizík, environmentálnych aspektov. 
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V ďalšej časti je zoznam osôb, a k ním priradené činnosti, za ktoré sú zodpovední. 

 

Dodávky pre zákazky 

Táto časť smernice odkazuje na smernicu Príprava zákazky a nakupovania, kde je 

popísaný spôsob nakupovania a stanoví povinnosti organizácie na dodávateľa. 

Ďalej popisuje postupy pri odovzdaní staveniska dodávateľovi, povinnosti obidvoch 

strán a určuje potrebné záznamy, ktoré treba vytvoriť. 

Označuje osoby, ktoré riadia a kontrolujú prácu dodávateľov a stanoví zodpovednosť 

stavbyvedúceho pri tejto činnosti. 

Pri zistení nehody alebo nezhody stanoví postup, ktorý musí stavbyvedúci vykonať. 

Ďalej stanoví povinnosti pri prevzatí dodávky, potrebné doklady, s ktorými preukazuje, 

že dodávka bola vykonaná v súladu s ZOD a PD, technologické postupy a dokumenty 

o vykonaní komplexných skúšok. 

Dodávky sa overujú podľa právnych predpisov. V súladu s ZOD sa môžu špecifikovať 

etapy, ktoré si zákazník praje zvláštne overiť. 

V poslednej časti sa stanoví postup pre hodnotenie dodávateľov a osoby, ktoré ich 

vykonajú. 

 

Majetok zákazníka 

Organizácia sa musí starať o majetok zákazníka. Táto kapitola popisuje potrebné údaje, 

ktorými musí byť identifikovaný v ZOD. Záznamy o prevzatí sú vložený do stavebného 

denníka. Stavbyvedúci má povinnosť zabezpečiť uskladnení, ochranu, zabudovanie 

a udržovanie  majetku zákazníka podľa ZOD. 

 

Ochrana produktu 

Táto kapitola stanoví podmienky pre prijatie produktu na sklad. Skladovanie musí plniť 

environmentálne a bezpečnostné požiadavky. Je potrebné stanoviť zodpovednosti 

personálu za skladovanie a manipuláciu výrobkami. 

 

Identifikácia a sledovateľnosť 

V tejto časti smernica najprv nadefinuje pojmy identifikovateľnosť a sledovateľnosť. 

Popisuje dôležitosť identifikácie a sledovateľnosti pre odhaľovanie príčin nezhôd, a pre 

nápravné a preventívne opatrenia. 

V druhom rade špecifikuje a kategorizuje jednotlivé produkty, ktoré si zákazník môže 

v priebehu výstavby zvláštne preveriť. Na tieto kategórie produktov smernica stanoví 

postupy pre identifikáciu a sledovateľnosť. 

 

Kontrolná činnosť 

Vstupná kontrola je vykonaná v súladu so smernicou Príprava zákazky a nakupovania 

Medzioperačná kontrola 

Smernica stanoví ciele tejto kontroly. Ako podklad pre túto operáciu slúži PD, TN, TP, 

Plán kvality a Kontrolný a skúšobný plán. Je stanovená zodpovednosť zamestnancov, 

ktorí sa na realizácií podieľajú. 

V ďalšej časti smernica delí medzioperačnú kontrolu podľa činností, na ktorých je 

vykonaná.  

Medzioperačná kontrola prác dodávateľov 

Stanoví zodpovednú osobu pre vykonanie tejto kontroly a popisuje postup pro zistení 

nezhôd. 
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Medzioperačná kontrola vlastných prác 

V tejto časti smernica popisuje metódy kontroly prác a stanoví  osoby, ktorá ju vykoná.  

V prípade odhalenej nezhody pracovník vykonávajúci kontrolu má zodpovednosť za to, 

aby nebol zahájený ďalší technologický krok. O odhalených nezhôd treba riadne viesť 

záznamy. 

Kontrolné skúšky 

Táto časť stanoví podklady, podľa ktorých je potrebné vykonať kontrolné skúšky. Podľa 

druhu skúšky kontrola sa vykonáva v akreditovanom laboratóriu. V prípade, že odber 

vzoriek nevykoná laboratórium, smernica popisuje postup pre odber a stanoví osobu, 

ktorá ho vykoná. 

Výstupná kontrola 

V prvom rade smernica stanoví všeobecné ciele výstupnej kontroly. Sú to požiadavky na 

dokončenosť, bezporuchovosť, funkčnosť, bezpečnosť, prevádzkyschopnosť, kvalitu 

produktu a dokladovú časť. 

Termín zahájení kontroly sa volí v súladu so ZOD. Smernica stanoví dobu, v ktorej je 

potrebné kontrolu vykonať a účastníkov kontroly. 

V tejto časti predpis stanoví metódy kontroly, do ktorých patrí vizuálna kontrola, funkčné 

odskúšanie, hodnotenie kvality vykonaných prác, vyhodnotenie realizácie špecifických 

požiadaviek, zmluvné požiadavky a kontrola sprievodnej dokumentácie. Vstupný 

dokument pre vykonanie kontroly je technická dokumentácia. O vykonaní výstupnej 

kontroly sa zapisujú záznamy do protokolu. Protokol musí jednoznačne špecifikovať, či 

je zákazka pripravená na predanie zákazníkovi. 

 

Riadenie nehôd, nežiadaných udalostí a nezhôd, opatrenia k náprave a preventívne 

opatrenia 

V tejto kapitole smernica odkazuje sa na smernicu Riadenie nezhôd, nápravné 

a preventívne opatrenia, podľa ktorých je nutné postupovať pri výskytu nezhôd a na 

predpis  Poskytovanie prvej pomoci a pracovné úrazy v prípade nehôd. 

Popisuje postup pre identifikáciu nezhodného produktu a určuje miesto pre ukladanie 

chybných produktov a stanoví zodpovednosti za jednotlivé činnosti. 

 

Predanie zákazky 

Táto časť  smernice stanoví účastníkov a podmienky predania zákazky. Ďalej určuje 

požiadavky na potrebné dokumenty. 

V prípade, že je potrebné vykonať odstránenie chýb, určuje sa zodpovedná osoba 

a postup. 

 

Ukončenie zákazky 

V tejto kapitola sa najprv definuje, pri akých podmienkach možno nazvať zákazku ako 

ukončenú. V druhom rade stanoví požiadavky na uloženie a archiváciu dokumentov 

a dokladov v súladu so smernicou Spisová služba, ukladanie, skartácia a archivácia 

dokumentov. Dokumenty je potrebné archivovať minimálne po dobu záruky. 

 

Výstupy z procesu 

Výstupom z procesu Stavená výroba je zrealizovaná zákazka predaná zákazníkovi. 
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Meranie a zlepšovanie 

V tejto časti smernica popisuje metódy pre hodnotenie vykonaných prác a nákladov na 

odstránenie nezhôd. 

 

7.5.3. Hodnotenie kvality stavebného diela podľa 

smernice Stavebná výroba 
 

Odovzdanie a prevzatie staveniska sa vykonáva v súladu s platným stavebným zákonom. 

O odovzdaní staveniska je zariadený záznam do formulára Zápis a záznam o odovzdaní 

a prevzatí staveniska.  Dňom odovzdania a prevzatia staveniska začína stavbyvedúci 

viesť stavebný denník, ktorý je označený číslom a názvom zákazky. Vedúci a majstri sú 

zoznámení s požiadavkami PD a ZOD. Za realizáciu je zodpovedný stavbyvedúci, ktorý 

musí zabezpečiť, aby prácu vykonávali iba kvalifikovaní pracovnici, za vysokú kvalitu 

stavby, za dodržanie noriem, a technologických postupov. 

 

7.5.3.1. Kontroly 

 
Overenie kvality diela musí byť vždy protokolárne doložené. Prevzatie a odovzdanie 

stavebnej pripravenosti sa riadi podľa obecnej smernice. 

 Kompletačný materiál – je pred dodávkou na stavbu preverený z hľadiska kvality 

a kompletnosti v závode jeho výroby 

 Stroje, pomocné zariadenia a mechanické, elektrické prístroje – na skúšobne 

výrobcu odskúšanie a preverenie zadaných výkonnostných parametrov. Vystaví 

sa protokol o kompletnosti, kvality a zhode s platnými normami 

 Elektrospotrebiče – potvrdenie kvality a kompletnosti protokolom o výstupnej 

kontrole 

 Rozvádzače a elektro skine – funkčná kontrola výrobcom, doloží sprievodnú 

dokumentáciu 

 Montážne práce – kontrola kvality vykonanej práce a dodržovania pracovných 

postupov pri montáži 

 Kontrola a skúšanie montážnych prác – kontroly kvality najmä kvality 

zváračských prác, tesnosti potrubia (tlaková skúška v súladu s ČSN EN 13480-

5), dodávok pred ich zakrytím.  

Kontrolné, meracie a skúšobné zariadenia – boli použité zariadenia, ktoré majú 

osvedčenie od Štátnej skúšobne. Pri montáži boli použité nasledujúce zariadenia: 

 Vodná váha 

 Celokovový meter 

 Posuvné meradlo 

 Elektronické posuvné meradlo 

 Mikrometer 

 Nivelačný prístroj 
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7.5.3.2. Individuálne skúšky 

 
Pred individuálnou skúškou je potrebné preveriť kompletnosť a funkčnosť zariadení. 

Pred skúškou sa musia vyčistiť všetky priestory so zabudovaným technologickým 

zariadením od mechanických nečistôt, odpadkov, zbytkov stavebných a montážnych 

materiálov. Zvláštnu pozornosť je nutné venovať vyčisteniu žľabov,  potrubí, 

prietokových ciest, vzduchovodov a ovládacích pultov. Zariadenia, na ktorých skúšky 

budú vykonané, treba vybaviť s bezpečnostnými pomôckami. Namontované stroje 

a zariadenia musia byť naplnené s potrebnými olejovými náplňami a mazaninami. 

Všetky zariadenia musia byť ľahko dostupné a dobre osvetlené. 

 

Individuálne skúšky zahŕňajú: 

Kontrolu (vizuálnu, hlukovú, mechanickú) preskúšaním, meraním 

Skúšku s náhradnou pracovnou látkou 

Predpísané tlakové skúšky 

 

Všetky stroje a zariadenia, u ktorých je možné, je potrebné individuálnu skúšku vykonať 

naprázdno. U strojov, ktorý majú vlastný návod na prvé vyskúšanie, budú kontroly 

vykonané podľa tejto dokumentácie. U každej individuálnej skúške je vytvorený záznam 

do montážneho denníku stavby. Tento zápis popisuje stručne priebeh skúšky. Záznam 

podpisuje koordinátor stavby, vedúci montér poprípade technický dozor. 

 

7.5.3.3. Komplexné skúšky 
Komplexná skúška zahrňuje dočasné uvedenie jednotlivých prevádzkových súborov do 

chodu za účelom overenia funkčnosti komplexného technologického zariadenia 

a preukazuje, že celá dodávka je kompletná a schopná skúšobnej prevádzky. 

Spolupráca zákazníka: 

 Zabezpečí vybavenie pre poskytnutie prvej pomoci a kontrolu funkčnosti 

protipožiarnych opatrení 

 Osobné ochranné pomôcky v potrebnom množstve a kvalite pre pracovníkov 

 Spoluúčastní sa na kontrole objektov za účelom zistení, či boli dokončené 

stavebné práce tak, aby bol zabezpečený vstup do skúšaných objektov, aby 

nebola ohrozená bezpečnosť pracovníkov pri vykonaní KS, ďalej vykonať 

kontrolu objektov proti prenikania dažďa, povrchovej vody a snehu 

 Pri Kontrole uzamykateľnosti  objektu 

 V stanovenom termíne zabezpečí určený počet zaškolených pracovníkov pre 

vykonanie KS  

Pre vykonanie KS sa navrhuje riadiaca a pracovná skupina v nasledujúcom zložení: 

Riadiaca skupina 

Vedúci skupiny – zástupca zhotoviteľa 

Členovia – Zástupca správcu stavby 

        Zástupca projektanta 

        Zástupca objednávateľa 

        Zástupcovia finálnych dodávateľov (napr. pre časť motorových rozvodov) 

        Vedúci pracovnej skupiny 



 

55 
 

 

Vlastné vykonanie komplexných skúšok 

Pred zahájením KS prevezme riadiaca skupina zmontované a individuálne vyskúšané 

technologické zariadenia s písomnými dokladmi. O tomto prevzatí je vytvorený záznam 

v denníku komplexných skúšok. Rozsah skúšky sa stanoví obvykle na 72 hodinový 

pochod.  

 

7.6. Hodnotenie plánu kvality a návrh možnej 

optimalizácie 
 

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť je veľká, má 3 závody musí riadiť svoje procesy, 

zákazky. Pre plnenie svojich riadiacich aspektov pre každú zákazku vypracuje plán 

kvality. S pomocou SW CONTEC sú vypracované všetky plány potrebné 

k maximalizácií plnení požiadaviek zákazníka, legislatívy a vlastných smerníc. Firmou 

poskytnuté podklady pochádzajú od stavbyvedúceho, preto nemám prehľad o výbere 

a hodnotení materiálu a dodávateľov. Ale môžem konštatovať, že vďaka tomuto plánu 

kvality a kontrolného a skúšobného plánu spoločnosť minimalizovala počet nezhôd na 

stavbe, dodržala termín odovzdania. Skúšobná prevádzka nemohla sa zahájiť iba 

v jednom objektu, ale chyba sa rýchlo opravila. Po ukončení výstavby všetky originály 

dokumentov, projektová dokumentácia, plány, výkresy, výpočty, popisy a sprievodné 

dokumenty, stavebné denníky boli odovzdané zadávateľovi. 

Každá zákazka je rozdelená do viacerých časti podľa fáze realizácie: 

 Obchodná fáza: rozhodnutie o spracovaní ponuky 

 Prípravná fáza: príprava ponuky, príprava a uzavretie zmluvy o dielo 

Realizačná fáza obsahuje: 

 príprava realizácie – základné dokumenty zákazky, dokumentácia dodávateľskej 

prípravy zákazky, zmluvy s dodávateľmi, prevzatie staveniska, vstupné školenie 

BOZP pracovníkov, zoznam členov realizačného týmu, zabezpečenie 

technického vybavenia, dokumentácia pre riadení realizácie: technologické 

postupy, kontrolný a skúšobný plán, plán kvality atď. 

 realizácia – kniha kontrolného a skúšobného plánu, protokoly o vykonaných 

skúšok, stavebný denník 

 záver realizácie – dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, návody na 

užívanie, výstupná kontrola, odovzdanie a prevzatie diela, referenčný list stavby, 

záverečné vyúčtovanie 

U dokončených stavbách všetky tieto časti sú vedené v samostatných šanonoch pod 

evidenčným číslom zákazky a uložené v archíve firmy minimálne po dobu záruky a tiež 

v elektronickej podobe na serveru firmy. Pri príprave týchto dokumentov firma používa 

vlastné šablóny. 

Pri prebiehajúcich výstavbách stavbyvedúci má k dispozícií šanon s názvom ,,Zoznam 

technologických predpisov a súvisiacich dokumentov“. Obsahuje Plán kvality, kontrolný 

a skúšobný plán, technologické postupy, certifikáty, právne požiadavky a požiadavky na 

BOZP. 

Ku knihe kontrolného a skúšobného plánu by som navrhla spraviť zoznam osôb s 

kompetenciami, ktoré jednotlivé kontroly vykonávajú 
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Číslovanie dokumentov v tomto šanonu je dosť zmätkujúci, v jednej prílohe s viacerými 

stranami je počíslované napr. ,,1 z 5“, v druhej na každú stranu sa používa napr. ,,10 

z 10“, pričom má dokument viac strán. Spoločnosť by mala systém číslovania zjednotiť 

a používať číslovanie 1/5 ..  

 

  

Logo firmy 

Stavba: Intenzifikácia ČOV Evid.č: 2011052010/KSP 

  Kniha kontrolného a skúšobného plánu     

  Zoznam kontrolórov Strana: 1/1 

     

Meno Kontroly Podpis 

      

Obrázok č. 6 – Návrh zoznamu kontrolórov 

Obsah tento šanon má, ale niektoré dokumenty sú v euroobale, iné zase voľne vložené. 

Navrhla by som jednotné vloženie, a rozdelenie na kapitoly vložením strany s uškami 

pre ľahšie vyhľadávanie. 

Logo firmy 

Stavba: Intenzifikácia ČOV Evid.č: 2011052010/EMS 

       

    
Počet 
strán: 20 

          

    

    

   

    Enviromentálne 
aspekty    

       

Obrázok č. 7 – Návrh pre rozdelenie obsahu šanonu do jednotlivých kapitol 

 

Na stavbe sa vykonalo veľa skúšok a kontrol (viď príloha č. 4). Z tabuliek je zrejmé, že 

doklady sa neevidujú rovnakým systémom. Firma by mala jednotne očíslovať formuláre 

a protokoly skúšok pre ľahšiu identifikáciu napr. ,,číslo zákazky/skratka skúšky/objekt 

/číslo skúšky. Napr. pre skúšky zhutnení  2011052010/ZH/SO3/03. A spraviť zoznam 

skratiek s obsahom. 

 

Logo firmy 

Stavba: Intenzifikácia ČOV Evid.č: 2011052010/ZH/SO3/03 

Skúška: Skúška zhutnení Dátum: 13.4.2016 

Miesto: SO2 - Dažďová nádrž Strana:  1/3 

Obrázok č. 8 – Návrh pre evidenciu formulárov a protokolov 
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8. Záver 
Cieľom mojej bakalárskej práce bola  spracovať prehľad možných prístupov 

využívaných k hodnotení a riadení kvality v stavebnej firme.  S postupom času každá 

firma už uvedomila, že veľký počet nezhôd a tým rastúce náklady sa objavujú už 

v predvýrobných etapách výstavby. Pre minimalizáciu týchto nezhôd je nástrojom 

medzinárodná norma ČSN EN  ISO 9001:2009 – Systém managementu kvality – 

požiadavky. 

V teoretickej časti som chcela zoznámiť čitateľa s dôležitosťou kvality, a jeho nástrojmi 

a postupne s koncepciami normy ISO. Analyzovala som normu ISO 9001:2009 -  

požiadavky a pokúsila som sa hľadať možné využitie v stavebnej firme. Dozvedela som 

sa, že túto normu je možné využiť vo všetkých firmách bez ohľadu na ich činnosť. 

Zoznámila som sa s jednotlivými požiadavkami, ako sú napríklad dôležitosť vedenia 

spoločnosti pri tvorbe kvality a riadenia zdrojov, materiálových i ľudských. Pri analýze 

som si uvedomila, aké sú dôležité záznamy o činnostiach: bez nich by sa nedala vykonať 

žiadna dôveryhodná kontrola, hodnotenie a zlepšenie.  V nasledujúcej časti som 

predstavila TQM, ktorú používajú najmä v Japonsku. V ďalšej časti som predstavila 

stavebníctvo a jeho charakteristické vlastnosti a dokumenty, podľa ktorých kvality 

stavby hodnotia. Zoznámila som sa s legislatívnymi požiadavkami na stavebné dielce 

a vlastnú stavbu.  V  

V praktickej časti som chcela zoznámiť čitateľa s profilom firmy a s vybranou zákazkou. 

Firma má zavedený integrovaný systém managementu už niekoľko rokov. Podľa tohto 

systému majú spracované svoje smernice na hodnotenie kvality zákaziek, ktoré som 

analyzovala. V ďalšej časti som analyzovala požičané dokumenty ktoré boli spracované 

podľa týchto smerníc. Dozvedela som sa, že na každú zákazku majú spracovaný plán 

kvality a kontrolný a skúšobný plán, podľa ktorých sa riadia pri výstavbe. Pre tvorbu 

týchto dokumentov používajú špeciálny plánovací software CONTEC. Stavbyvedúci má 

na zodpovednosti viesť knihu kontrolného a skúšobného plánu, kde sa zapisujú vykonané 

skúšky. Navrhla som lepšiu identifikáciu jednotlivých dokladov, ktoré by mali zaručiť 

prehľadnosť a ľahšiu orientáciu v dokumentácií. Zadané požiadavky na bakalársku prácu 

som splnila. 
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ČSN  – česká technická norma 

 

EMS  – Environmental management systém – systém environmentálneho 

               managementu 

 

HSMS – Health and safety management system – bezpečnosť a ochrana zdravia pri  

               práci 

IMS – Integral management system – integrovaný systém managementu kvality 

 

ISO – Internacional organization for standartiazacion – medzinárodná organizácia  

               pre    normalizáciu 

 

KS – komplexné skúšky 

 

KZP – kontrolný a skúšobný plán 
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              zdravia pri práci 

 

 

PD – projektová dokumentácia 
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ZOD – zmluva o dielo 
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11.1. Príloha č.1 – Matica zodpovednosti  
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11.2. Príloha č. 2 – Kontrolný a skúšobný plán 
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11.3. Príloha č. 3 – Právne a iné požiadavky zákazky 
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11.4. Príloha č. 4 - Zoznam skúšok 
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11.5. Príloha č.5 – Protokol o skúške vodotesnosti 

nádrže 
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11.6. Príloha č.6 – Kužeľová skúška betónu 
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11.7. Príloha č. 7 – Výber a hodnotenie dodávateľov 
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