
 

 

  



 

 
  

 



 

 

 

  



 

 
  



 

 

ABSTRAKT 
Obsahom diplomovej práce je teoretický popis systému riadenia podniku so zavedeným 
manažmentom kvality, ďalej analýza stavu systému manažmentu vybraného podniku voči 
predošlému ideálnemu modelu a návrh opatrení na doplnenie systému manažmentu v tomto 
podniku. Niektoré z navrhovaných doplňujúcich opatrení sú spracované v rámci tejto 
diplomovej práce – mapy procesov, organizačná štruktúra a prerozdelenie zodpovedností 
a tiež formuláre pre rozšírenie zberu údajov a vedenia záznamov. 

ABSTRACT 
Diploma thesis deals in the first part about theoretical description of features of quality 
management system in some ideal company, then in the second part we made a review of 
management system in real company in comparison with predefined ideal model and we have 
proposed improvements. In the last part we accomplished some of the proposed 
improvements- process maps, organizational structure and appointment of responsibilities, 
blank forms for extended data capture and retention of records. 
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1 ÚVOD 

Manažment kvality je v 
organizácií po celom sve
podnikoch, ale postupom č
aj v súkromnom sektore.
globalizácia trhu, kedy si u
druhu. Preto, keď chcú byť
produkty a služby.  

Ale čo je to tá kva
otázky je ťažké nájsť jedno
a pre každého je kvalitn
vykonávame na základe to
produkt alebo službu. 

Cieľom manažmen
hlavnými prioritami organ
prístupy a správanie, kto
ekonomickú prosperitu o
vypracované viaceré štand
ISO 9000. 

Úlohou tejto diplo
určitej miere v organizáci
zmapovanie procesov pr
systému manažmentu v o
Organizácia, v ktorej sa b
s.r.o. so sídlom v Hurbano
komponentov.

v posledných desaťročiach fenomén, ktorém
svete. Spočiatku to bol spôsob riadenia kval
m času sa rozšíril aj do organizácií ponúkajúcic
re. Rozvoj a rozmach manažmentu kvality m
si už zákazník môže vyberať z celej rady produ

ď byť organizácie úspešné, tak si nemôžu dovoliť

kvalita? Kedy je produkt kvalitný a kedy zase
ť dnoznačnú odpoveď, pretože každý človek má 

litné niečo iné. Avšak môžeme povedať, ž
 toho, do akej miery boli splnené naše požiad

entu kvality je zabezpečiť, aby sa požiad
ganizácie. Manažment kvality v sebe zahŕňa t
ktorých konečným cieľom je uspokojiť zá
 organizácie. Pre systémy manažmentu kva
andardy. Jedným z nich sú napríklad tie obsia

lomovej práce je pojednať o manažmente kv
ácii, v ktorej dosiaľ nie je zavedený. Jednotl
prebiehajúcich v organizácii, následná anal
 organizácii a doplnenie systému manažmen
 budeme snažiť o naplnenie cieľov, je súkrom
anove, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom b
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ému podľahlo množstvo 
vality len vo výrobných 
cich služby vo verejnom 

y má na svedomí veľká 
oduktov a služieb daného 
liť ponúkať ,,nekvalitné“ 

ase nekvalitný? Na tieto 
á iné predstavy o kvalite 
ť, že hodnotenie kvality 
iadavky a očakávania na 

adavky na kvalitu stali 
ŕňa také činnosti, nástroje, 
ť zákazníka a zabezpečiť 

kvality sú v súčasnosti 
siahnuté v normách rady 

kvality a navrhnúť ho v 
otlivými cieľmi práce je 
nalýza súčasného stavu 
entu v tejto organizácii. 
omná spoločnosť Kenzel 
 bicyklov a bicyklových 





 

2 TEORETICK
KVALITY 

2.1 Vymedzenie pojm

Kvalita je pojem relatívny
tom, či posudzovaný prod
definovať ako stupeň alebo
Požiadavky sú chápané a
predpokladajú alebo sú zá
Charakteristika (znak) je ro

2.2 Vývoj riadenia kv

Na dosiahnutie súčasnej 
vynaložené veľké množstv

Na počiatkoch výr
rádovo v jednotkách kusov
sú súce, aby išli na trh aleb
sa ich produkcia a výrob
kontrolóra na ,,plný úväz
zruční robotníci, ktorí p
neexistovali žiadne kurzy 
aby odsúhlasili aj poškoden
vytvoreniu samostatných 
priamo podriadený riaditeľ
začala meniť náplň práce 
tom, či produkty vyhovuj
zaujímala ich presnosť me
chýb. [2] 

V dvadsiatych rok
kvality. V roku 1924 ame
diagram, viac menej v pod
ďalej rozvíjali Shewharto
štatistické riadenie kvalit
výrobných podnikoch do k

Zlom nastal v pov
dôvodu porážky v druhej s
považované za lacné nekv
sa zaujímať o nové techno
priemyslu vyhrať vojnu. 
rozvíjali techniky riadenia 
fenomén. Behom konca šeť
sa významne zvýšil dovo

KÝ ZÁKLAD K MA

jmu kvalita  

ny. Bez stanovenia jasných požiadaviek nie j
odukt alebo služba je kvalitná alebo nie. Preto

ň ebo mieru splnenia požiadaviek súborom inher
 ako potreby alebo očakávania, ktoré sú sta
 záväzné. Inherentný sa chápe ako vnútorný, 
e rozlišujúca vlastnosť. [1] 

kvality  

ej úrovne riadenia kvality bolo za posledn
stvo úsilia.  

ýroby, keď rôzne cechy alebo prvé podniky
sov, dochádzalo len k posúdeniu hotových výro
lebo nie. Časom, keď sa rozvinul priemysel, fir
robky sa stávali zložitejšími, tak vzišla potre
äzok“. Z toho však vzišli ďalšie problémy, 
 potom chýbali vo výrobe, kontrolórom c
zy a vzdelávanie. V neposlednom rade boli ko
dené produkty z dôvodu tlaku na zvyšovanie pr
h kontrolných oddelení na čele s hlavným k
iteľovi podniku alebo nejakému výrobnému 

ň ce hlavného kontrolóra. Už to nebol len člove
vujú alebo nie, ale začali sa tvoriť štandardy
ť meracích zariadení a riešili preventívne opatren

rokoch minulého storočia sa začína objavovať
merický fyzik a matematik Shewhart po prvý
odobe v akej ho poznáme aj dnes. Ľudia ako De
rtovu prácu a vytvorili z nej to, čo dnes p
ality (SPC). Avšak tieto techniky nenašli 
o konca štyridsiatych rokov dvadsiateho storoči

povojnovom Japonsku, ktoré malo veľmi oc
j svetovej vojne. Japonské produkty boli v tom
kvalitné napodobeniny. Japonci si túto skutočn
hnológie výroby a štatistické riadenie, ktoré d

. V päťdesiatych rokoch sa v japonských 
ia kvality a už behom nasledujúceho desaťročia
 šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych roko
ovoz japonských výrobkov do Spojených štá
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ANAŽMENT U 

ie je možné rozhodnúť o 
eto pojem kvalita možno 
erentných charakteristík. 

stanovené, všeobecne sa 
ý, obsiahnutý v niečom. 

dných niekoľko storočí 

iky produkovali výrobky 
ýrobkov jednotlivcom, či 
 firmy začali rásť, zvýšila 
treba zamestnať akéhosi 
y, kontrolórmi sa stávali 
 chýbali znalosti, lebo 
 kontrolóri často tlačení, 
 produkcie. Toto viedlo k 
 kontrolórom, ktorý bol 
u manažérovi. Vtedy sa 

č vek, ktorý rozhodoval o 
rdy, zapisovali sa údaje, 
renia zabraňujúce vzniku 

ovať štatistika v riadení 
rvýkrát načrtol regulačný 
 Deming, Dodge a Romig 

č s poznáme pod názvom 
li väčšie uplatnenie vo 
čia. [2] 

ľ ochromený priemysel z 
omto povojnovom období 
čnosť uvedomili a začali 
 dopomohli americkému 

ch podnikoch významne 
ť čia sa z toho stal národný 

kov dvadsiateho storočia 
štátov amerických a do 
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európskych krajín, v dôsledku ich nižšej ceny a vyššej kvality v porovnaní s výrobkami zo 
Severnej Ameriky a z Európy. [2] [3] 

V roku 1969 sa konala prvá svetová konferencia zameraná na riadenie kvality a práve 
na nej zaznelo po prvýkrát slovné spojenie komplexné riadenie kvality (TQM). Miestom 
konania tejto konferencie bolo japonské Tokio. Aj napriek tomu sa riadenie kvality 
presadzovalo len veľmi pomaly v západnej časti sveta. K takému významnejšiemu rozmachu 
tu došlo až behom osemdesiatych rokov, kedy spoločnosti prišli aj s vlastnými prístupmi 
riadenia kvality a s iniciatívou čeliť japonskému úspechu. [2]  

Jedným z takých nových prístupov, ktorý sa sformoval práve v osemdesiatych a 
zdokonalil v deväťdesiatych rokov mimo územia Japonska, je prístup alebo filozofia Six 
Sigma vyvinutá firmou Motorola. Jej hlavným cieľom je zdokonaľovanie procesov a 
znižovanie variability až na úroveň práce bez chýb (prípustné 3 chybné kusy na milión 
vyrobených kusov). [1]  

V roku 1987 vyšla prvá verzia normy ISO 9000:1987, ktorá bola inšpirovaná britským 
štandardom pre riadenie kvality BS5750 a americkými vojenskými štandardmi. Norma 
obsahovala tri ,,modely“ systému manažmentu kvality podľa druhu a zamerania organizácie.  
Táto verzia normy bola však vhodná skôr pre výrobné firmy. [2] 

K vydaniu druhej verzie normy došlo v roku 1994 (ISO 9000:1994). Toto vydanie 
kládlo veľký dôraz na zabezpečovanie kvality prostredníctvom preventívnych opatrení. Avšak 
podobne ako v prvom vydaní aj v tomto bolo veľké množstvo požiadaviek, ktorých 
implementácia spôsobovala spísanie mnohých manuálov. [2] 

V roku 2000 vyšla norma ISO 9001:2000. Táto norma priniesla zmenu v zmýšľaní a 
jej základným pilierom sa stal procesný prístup. Taktiež sa zredukovala prehnaná 
dokumentovaná záťaž manuálov z predchádzajúcich vydaní. [2] 

V novembri roku 2008 vyšla ďalšia verzia normy, pod názvom ISO 9001:2008. Toto 
vydanie prinieslo iba malé zmeny v porovnaní s predchádzajúcim vydaním. [2] 

Zatiaľ posledným vydaním, je verzia normy zo septembra roku 2015, čiže norma ISO 
9001:2015. Posledná verzia bola doplnená o najnovšie poznatky v oblasti manažmentu 
kvality. Niektoré požiadavky boli síce sprísnené, ale celkovo sa dá povedať, že táto verzia je 
oveľa menej normatívna, ako tie predchádzajúce a poskytuje väčšiu slobodu organizácie ako 
splniť požiadavky normy. [2]  

2.3 Rozbor normy ČSN EN ISO 9001:2016 

Norma ČSN EN ISO 9001:2016 je českým prekladom originálnej normy ISO 9001:2015. 
Česká verzia normy vyšla 1. 2. 2016 s účinnosťou od 1. 3. 2016.  

Obsahom tejto normy sú špecifikované požiadavky na systém manažmentu kvality, 
keď organizácia potrebuje preukázať to, že je schopná trvalo poskytovať produkty alebo 
služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a tiež požiadavky príslušných zákonov 
a predpisov. Ďalej špecifikuje požiadavky aj na to, keď organizácia chce zvyšovať spokojnosť 
zákazníka efektívnym zavedením tohto systému a jeho neustálym zlepšovaním. [4] 

Požiadavky sú formulované tak, aby boli použiteľné bez ohľadu na veľkosť a druh 
organizácie. Ak aj napriek tomu sa nájdu niektoré požiadavky, ktoré nie je možné 
v organizácii aplikovať, tak je možné ich odôvodnene vynechať.  



 

Norma je postavená
9000. Medzi tie zásady pa
zlepšovanie, rozhodovanie
všetkých úrovniach a riade

Jednou zo  zákla
organizácii. To znamená, 
organizáciou a tie neustá
pôsobenie. Norma navrhuj
v organizácií pomocou cy
požadované, aby sa mera
kvality ako celku. [3] [4] 

Norma požaduje zv
organizácia môže predísť
spôsobom alebo pomocou
nešpecifikuje, ale necháva
nepožaduje dokumentovan
v norme zvlášť špecifikova

Norma považuje z
znamená, že produkty aleb
byť v súlade s jeho požiada
zisťovať požiadavky záka
spolu s požiadavkami prísl
neustále zvyšovanie spoko

Pre funkčný a stále
kvality a ciele kvality. Pol
vedenia, ale musí byť o nic
riadená organizáciou. [4] 

Norma ďalej poža
potrebné pre vytvorenie, 
Pod zdrojmi sú v norme b
na meranie a monitorovani

V norme sa tiež na
ktorí majú vplyv na výkonn

Norma taktiež obs
konkrétne ich vytvárania
a dostupnosti. Naprieč no
dokumentované informácie

Jedna veľká kapito
a riadiť. Nachádzajú sa tu
návrhu a vývoja, externe 
kapitolke nachádzajú tiež 
riadenie nezhodných výstu

ená na zásadách manažmentu kvality, ktoré sú 
patrí- zameranie organizácie na zákazníka, pro
nie založené na faktoch, vedenie (leadership), 
denie vzťahov v organizácií. [4] 

ladných požiadaviek normy je zavedenie p
á, dať do popredia toky činností, čiže proces
stále systematicky identifikovať, riadiť a sle
uje riadiť jednotlivé procesy a aj celkový systé
cyklu PDCA (cyklus Plánuj- Rob- Kontrolu
erala a hodnotila výkonnosť procesov a tiež 

 zvažovanie rizík a príležitostí. Riešením rizík
ísť negatívnym účinkom a dosiahnuť lepšie 

cou akej metódy musí organizácia riešiť rizik
áva v tejto požiadavke flexibilný prístup organ
aný postup procesu manažmentu rizík. Preven

ované, ale sú tiež súčasťou požiadaviek zvažova

 za nevyhnutné, aby organizácia bola zamer
lebo služby, ktoré organizácia poskytuje svojí
adavkami a teda zaručiť jeho spokojnosť. Preto
kazníkov, komunikovať s nimi a snažiť sa ich
ríslušných zákonov a predpisov. Organizácia s
kojnosti zákazníka a monitorovanie miery ich s

ále napredujúci systém kvality je nevyhnutné 
Politika kvality a ciele kvality nesmú byť iba ,
nich povedomie v celej organizácii a u všetkých ľ
 

ď ožaduje, aby organizácia určovala a poskyto
e, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému
 bližšie kladené požiadavky na ľudské zdroje, 

anie. [4] 

 nachádzajú požiadavky týkajúce sa kompetenc
onnosť systému manažmentu kvality. [4] 

bsahuje požiadavky týkajúce sa dokumentov
nia, identifikácie, aktualizácie, distribúcie, 
č normou sú spísané požiadavky, o čom tre

cie. [4] 

ľ itola požiadaviek (pozn. 8. kap.) sa týka prevá
 tu tiež kritériá pre jednotlivé činnosti a spôs
e poskytovaných procesov a výrobných proc
ž požiadavky na riadenie zmien, uvoľňovanie 

stupov. [4] 
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sú popísané v norme ISO 
rocesný prístup, neustále 

p), angažovanosť ľudí na 

 procesného prístupu v 
cesy, ktoré bežia naprieč 
sledovať ich vzájomné 
ém manažmentu kvality 

luj- Jednaj). Normou je 
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Celá deviata kapitola je venovaná hodnoteniu výkonnosti, tzn. čo sa má monitorovať 
a merať, povinnosť prevádzania interných auditov, či požiadavky na pravidelné 
preskúmavanie systému manažmentu. [4] 

Ideou a zároveň aj požiadavkou, ktorá je pripomínaná naprieč celou normou, je 
neustále zlepšovanie vo všetkých oblastiach a teda aj systému manažmentu kvality ako celku. 
[4] 

2.4 Príklad riadenia podniku so zavedeným systémom manažmentu kvality 

2.4.1 Spôsob riadenia 
Základným východiskom pre riadenie podniku so zavedeným systémom manažmentu kvality 
je mať zavedený procesný prístup, tzn. systematicky identifikovať a riadiť procesy 
v organizácií a ich vzájomné pôsobenie. [3] 

Na to, aby procesy bolo možné riadiť je potrebné poznať ich súčasný stav. Analýzu 
súčasného stavu možno previesť pomocou mapovania procesov, čiže analýzou toku práce 
v organizácii. [3] 

Na riadenie jednotlivých procesov a aj systému manažmentu kvality ako celku, je 
odporúčané využívať Demingov cyklus, resp. PDCA cyklus (obr. 1). 

 

Obr. 1) PDCA cyklus [3] 

Jednotlivé kroky tohto cyklu sú: 

•  Plan (plánuj zmenu)- stanov ciele, ktorých chceš dosiahnuť a vytvor plán, ako 
týchto cieľov dosiahnuť, 

•  Do (vykonaj zmenu)- urob to, čo bolo naplánované, 
•  Chech (kontroluj dopady zmeny)- meraj, monitoruj, analyzuj dopady 

vykonaných zmien, 
•  Act (jednaj)- prevádzaj nevyhnutné úpravy, ak výsledky nezodpovedajú tomu, 
čo bolo naplánované. [3] 

2.4.2 Vedenie 
Kľúčovú úlohu pri riadení podniku zohráva vedenie. Vedenie stanovuje ciele a stratégiu akým 
smerom sa bude organizácia, či už v bližšom alebo dlhodobejšom časovom horizonte, uberať. 
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V neposlednom rade je potrebné, aby vedenie bolo príkladom pre ostatných 
zamestnancov, lebo inak je ťažké požadovať od organizačne nižšie postavených 
zamestnancov, aby si plnili svoje povinnosti. [3]  

2.4.3 Komunikácia 
Pre úspešné fungovanie firmy je nevyhnutná komunikácia, a to tak medzi zamestnancami 
navzájom, ako aj firmy s okolím, tzn. s dodávateľmi, so zákazníkmi, s úradmi atď. Preto 
komunikáciu rozdeľujeme na externú (s okolím) a internú (vo vnútri firmy). [1] 

V súčasnej dobe, keď je trh presýtený výrobkami rovnakého druhu a zákazník má 
široký výber z produktov rôznych značiek, je obzvlášť dôležitá komunikácia so zákazníkom, 
tzn. poznať jeho potreby a očakávania a na základe toho poskytovať produkty a služby. Na 
zistenie požiadaviek zákazníkov je potrebné byť v kontakte so zákazníkom, získavať spätnú 
väzbu od neho, sledovať trendy doma aj v zahraničí, prípadne využívať nástroje zistenia 
dôležitých parametrov produktu z pohľadu zákazníka, ako sú napríklad metóda QFD (,,Dom 
kvality“), či Kano model. Takisto aj norma požaduje, aby organizácia komunikovala so 
zákazníkom, zisťovala jeho požiadavky a získavala spätnú väzbu od zákazníka. [1] [4] 

Ďalšou dôležitou časťou externej komunikácie je primeraná komunikácia 
s dodávateľmi, pretože tí majú významný podiel na kvalite našich výstupov a na schopnosti 
plniť naše záväzky voči zákazníkom. Je nevyhnutné poskytovať dodávateľom potrebné 
informácie o požiadavkách na produkty alebo služby. Je tiež vhodné mať s dodávateľmi 
uzavreté dohody o výmene informácií v prípade problémov, ktoré môžu mať dopad  na jeho, 
či našu činnosť. [1] 

Pod externú komunikáciu firmy spadá aj šírenie dobrého mena firmy a zvyšovanie 
povedomia o firme u ľudí z bližšieho, či širšieho okolia. Táto marketingová komunikácia 
vyžaduje dôslednú koordináciu a riadenie z jedného centra, aby nedošlo k rozbitiu obrazu 
o firme na jednotlivé fragmenty. Spôsoby marketingovej komunikácie firmy s okolím môžu 
byť napr. rôzne reklamy a propagácie produktov, komunikačné alebo iné aktivity zamerané na 
vytváranie a udržiavanie vzťahov s verejnosťou (napr. sponzoring alebo účasť na rôznych 
podujatiach),  komunikácia so samosprávnymi orgánmi a inštitúciami, prezentácia výsledkov 
spolupráce s vedeckými a odbornými inštitúciami, či prezentovanie firmy ako vhodného 
zamestnávateľa. [1] 

Vnútorná komunikácia sa využíva prevažne ako hlavný prostriedok na získanie 
druhých k tomu, aby robili to, čo je potrebné. Avšak príkazy nemožno len rozdávať rad za 
radom a potom očakávať, že sa budú stopercentne spoľahlivo a kvalitne plniť. Je potrebné si 
zamestnancov získať, aby mali dojem že organizácia je férová, dôveryhodná a perspektívna 
a že sa s nimi počíta. Je vhodné zamestnancov pravidelne zoznamovať so zámermi 
organizácie a s dôvodmi rôznych opatrení, aby sa odstránili prekážky a nevznikal odpor. 
Zoznamovať zamestnancov so zámermi organizácie je najúčinnejšie osobne, napr. pri 
hromadnom zhromaždení k nim pristúpi vedenie a predstaví svoju víziu a plány do budúcna 
a vysvetlí dôvody chystajúcich sa opatrení. Možno to však realizovať aj písomnou formou, 
napr. na informačných tabuliach, článkami v novinách, atď., ale tu nie je zaručené, že si to 
každý všimne a prečíta. Vedúci zamestnanci nesmú zabúdať na osobné stretnutia s nižšie 
postavenými zamestnancami, aby sa utužovali vzťahy medzi vrchným vedením a nimi 
a nevznikali zbytočné fámy z nedostatku kontaktov s vedením. Zadeľovanie úloh a povinností 
zo strany vedenia musí byť vždy jednoznačné, v prípade potreby bližšie vysvetlené alebo 
podporené  potrebnými podkladmi. [1] 
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narodení dieťaťa alebo úmrtí rodinného príslušníka, vianočné odmeny, rehabilitačné pobyty, 
úhrada cestovných nákladov atď. Personálna politika by mala mať dlhodobý charakter. [1] 

Personálna stratégia vychádza z personálnej politiky a stratégie podniku. Stanovuje sa 
pre časový výhľad zväčša troch až piatich rokov. Východiskom pre sformulovanie 
personálnej stratégie by mala byť analýza súčasného stavu v oblasti ľudských zdrojov (napr. 
personálny audit) a tiež analýza vonkajších vplyvov, vrátane súčasného a budúceho 
predpokladané stavu na trhu práce v bližšom či širšom okolí. Personálna stratégia sa môže 
dotýkať napríklad potreby zmien v počte, kvalifikácii a organizácie zamestnancov, ďalej 
zmien v spôsobe odmeňovania, zvýšenia spokojnosti a výkonnosti zamestnancov, či zmeny 
pracovných podmienok, napr. zníženie hluku na pracoviskách, zvýšenie bezpečnosti práce 
atď. Súčasťou stratégie by mali byť aj postupy ako zmieňovaných zmien dosiahnuť. 
Personálna stratégia je východiskom pre určovanie personálnych plánov organizácie na 
kratšie obdobie. [1] 

Pre splnenie požiadaviek normy je vhodné mať spracovanú personálnu politiku 
a personálnu stratégiu ako dôkaz o riadení ľudských zdrojov. Taktiež je potrebné mať 
vypracované plány vzdelávania zamestnancov a uchovávať dôkazy o absolvovaní 
vzdelávania. [4] 

Pre vytvorenie čo najvýkonnejšej klímy v organizácií je potrebné mať dosadených 
správnych ľudí na správne pracovné miesto a jasné zadávanie pracovných úloh zo strany 
nadriadených podriadeným. Je dobré mať definované jednotlivé pracovné miesta so 
spísanými požiadavkami na zamestnanca, ktorý by mal pracovať na tom danom mieste. 
Uľahčí to výber a dosadzovanie ľudí na pracovné miesta, ďalej so znalosťou požiadaviek je 
možnosť previezť analýzu vhodnosti konkrétneho zamestnanca na danom mieste a z toho 
plynúca potreba výmeny zamestnanca alebo jeho vzdelávanie v určitých oblastiach. 
Z hľadiska dôrazu na výkonnosť je vhodné mať prehľad o spotrebách pracovných časov na 
jednotlivé činnosti. Pre to, aby sa odlíšili lepší zamestnanci od horších a tí lepši, aby časom 
nestratili motiváciu k dobrej práci, je potrebné mať spracované objektívne postupy hodnotenia 
a odmeňovania zamestnancov. [1] 

Povinnosťou každej organizácie je viesť bežnú personálnu agendu, tzn. vedenie 
rôznych evidencií a ohlasovacích povinností o zamestnancoch vyžadovaných zo zákona. Je 
vhodné mať vo firme vypracovanú nejakú formu firemnej smernice o personálnych otázkach, 
kde sú zhrnuté hlavné personálne aktivity a legislatívne požiadavky týkajúce sa 
zamestnávania ľudí, mzdových záležitostí, otázok sociálneho a zdravotného poistenia, 
povinností preukazovania kvalifikácie zamestnancov atď. [1]  

Súčasťou krízového riadenia, by v oblasti riadenia ľudských zdrojov mali byť 
zvažované situácie, ako sú napr. štrajk zamestnancov, vysoká chorobnosť zamestnancov, 
obdobie dovoleniek, či potreba nárazového zvýšenia počtu zamestnancov. [1] 

S riadením ľudských zdrojov úzko súvisí aj otázka fluktuácie zamestnancov. Stanoviť 
jej optimálnu mieru je náročné, záleží aj od oblasti, čím sa firma zaoberá a od pozícií, ktorých 
sa to týka. Avšak priemerne percentuálne by nemala prekročiť hodnotu 10-15 %. S vysokou 
mierou fluktuácie odchádzajú skúsenosti a znalosti z firmy, zvyšuje sa riziko úniku citlivých 
informácií, strata zákazníkov atď. Pri príliš nízkej fluktuácií zase firma môže začať stagnovať, 
lebo v nedostatočnej miere prichádzajú ľudia s novými myšlienkami, vznikajú stereotypy, 
brzdí sa kariérny postup zamestnancov a pod. [5] 
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školením BOZP a firma mu
úloh zamestnávateľa v st
zamestnávateľa na všetkýc

 Pre utužovanie kole
spoločné akcie alebo akt
teambuilding, atď. 

2.4.5 Infraštruktúra 
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olektívu a lepšie vzťahy na pracovisku je vhod
ktivity pre zamestnancov, napr. vianočný več

ť e zabezpečenie úspešného fungovania firmy,
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tiež je vhodné viesť evidenciu opráv, jednak z
ravu, tak aj z dôvodu vedenia histórie jednotli
oblémov v budúcnosti, umožniť prevádzať rôzn
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formácie napr. o kvalite 
 produktov, o hodnotách 
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používané pri kontrole, meraní a monitorovaní musia byť v dobrom technickom stave, aby 
poskytovali správne údaje a nespôsobili zranenie osôb alebo poškodenie majetku, či produktu. 
Kontrolné, meracie a monitorovacie prístroje a zariadenia, ktorých používanie má dopad na 
správne fungovanie procesov a podliehajú overeniu alebo kalibrácii je nutné pravidelne 
kalibrovať, resp. overovať. Všetky meracie prístroje a zariadenia používané na pracovisku 
musia byť označené tak, aby bolo jasné, že sú používané tie správne, napr. označenie platnou 
kalibračnou známkou.  

V norme sú obsiahnuté obdobné požiadavky na meracie a monitorovacie vybavenie, 
ako tie čo boli rozpísané v predchádzajúcom odseku. [4]  

V podniku ďalej musí byť jasné definované čo, kedy a akým spôsobom sa má 
kontrolovať, merať, príp. monitorovať. Toto definovanie môže byť súčasťou mapy procesu, 
výrobného postupu alebo plánu kvality produktu. Pre meranie a kontrolu môžu byť vo firme 
spracované meracie, resp. kontrolné postupy. Výsledky z kontrol, meraní a monitorovaní by 
sa mali uchovávať vo forme záznamov.  

Pre činnosti týkajúce sa správy a udržiavania kontrolného, meracieho 
a monitorovacieho vybavenia je nutné vo firme určiť akéhosi správcu, resp. oddelenie, aby 
bol zavedený poriadok v riadení týchto prostriedkov. 

2.4.7 Dokumentované informácie 
V každej firme sa v súčasnosti pracuje s veľkým množstvom dokumentácie rôznych druhov. 
Preto, aby v nej bol poriadok je potrebné mať v riadení dokumentácie zavedený určitý systém. 

Dôležité je mať zavedenú jasnú evidenciu dokumentov a to tak druhov, ako aj 
jednotlivých verzií.  

Novovytváraná dokumentácia by mala mať jasne stanovenú formu, a to nie len kvôli 
tomu, aby to dobre vyzeralo, ale aj kvôli tomu, že zamestnanci si na istú formu dokumentov 
časom zvyknú a vedia, kde aké informácie hľadať a tiež to podporuje poriadok 
v dokumentácii. [1]  

Riadiace dokumenty, ako sú rôzne vyhlášky, smernice, príručky, postupy, výkresy 
atď. je dôležité aktualizovať. Pri nových alebo aktualizovaných dokumentovaných 
informáciách je potrebné, aby bolo uvedené meno alebo iný identifikačný znak zamestnanca, 
ktorý ju vytvoril, resp. aktualizoval. Pozor však, riadiace dokumenty by mali byť po ich 
vytvorení alebo aktualizácií schvaľované. [1] 

Novovytvorené, zaobstarané alebo aktualizované dokumentované informácie, sa 
musia následne distribuovať na všetky miesta, kde je to potrebné. Je dôležité totiž zaistiť 
dostupnosť a vhodnosť dokumentovaných informácií v mieste a dobe potreby. Zaistiť 
dostupnosť dokumentovaných informácií možno v papierovej forme priamo na oddeleniach, 
či výrobných halách alebo zdieľaním na spoločnej firemnej sieti. [1] 

Mnohé druhy dokumentovaných informácií je povinnosť uchovávať zo zákona č. 
499/2004 Sb.- Zákon o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů. Taktiež je 
povinnosťou umožniť z uchovávaných dokumentov výber archiválií. To, ktorých 
dokumentovaných informácií sa uchovávanie a umožnenie výberu archiválií týka, je podrobne 
rozpísané v prílohe č.1 tohto zákona. Ďalej je vhodné uchovávať aj rôzne záznamy, výsledky 
preskúmaní, zápisy, reporty atď. Za prvé slúžia ako dôkaz o tom, že niečo bolo nejakým 
spôsobom vykonané alebo výsledky nadobúdali určitých hodnôt a za druhé sa možno k nim 
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O priebehu riešenia problémov je vhodné viesť záznamy vo forme napríklad 8D 
reportov.  

2.4.9 Riadenie návrhu a vývoja 
Proces návrhu a vývoja by podľa Jurana1 mal začať štúdiom spoločenských potrieb, 
pokračovať by mal prešetrením ekonomického významu nového produktu a na záver hľadanie 
technických riešení. [3]  

 Na začiatku je teda potrebné zistiť požiadavky zákazníka, to čo zákazník chce, 
potrebuje, s čím má problémy alebo čo na trhu chýba. Možno to dosiahnuť prieskumom 
u zákazníkov, analýzou trhu konkurenčných výrobkov, vývojom predajov určitých typov 
výrobkov, sťažnosťami spotrebiteľov, atď. Okrem týchto externých preskúmaní je nutné sa 
pozrieť aj na svoj vlastný podnik a zhodnotiť svoje silné a slabé stránky, aby nevznikli 
požiadavky na niečo, čoho nie sme schopní dosiahnuť alebo naopak podcenili vlastné 
schopnosti. [3] 

V ďalšom kroku je potrebné sa zamyslieť nad tým, aký ekonomický význam by mohol 
nový produkt priniesť, tzn. spočítať akúsi jeho očakávanú hodnotu. Očakávanú hodnotu 
možno spočítať napr. pomocou profilovej metódy, metódy kontrolného zoznamu alebo 
metódou plánovacieho bodu. [3] 

Poslednou a kľúčovou etapou je už samotné navrhnutie koncepcie a jej finalizácia do 
hotového produktu, vrátane postupu výroby. Pred tvorbou návrhu je potrebné, aby všetci 
zainteresovaní mali jasno k čomu sa nový produkt vyvíja a mali rovnaké chápanie úrovne 
kvality, ktoré sa od nového produktu očakáva. Treba definovať akúsi štandardnú akosť, ktorá 
bude spĺňať požiadavky zákazníka, zákonné požiadavky kladené na produkt a vlastné 
požiadavky organizácie vzhľadom na náklady. Ak je stanovená štandardná akosť, tak je 
potrebné sa zamyslieť nad tým, ako jej dosiahnuť, tzn. identifikovať vzťahy medzi 
produktom, jeho jednotlivými súčiastkami a toho aké charakteristiky musia nadobúdať. Toto 
možno previesť pomocou tabuliek akosti, kde sa jednotlivé požiadavky rozkladajú na nižšie 
úrovne a možno nimi tiež identifikovať väzby medzi jednotlivými charakteristikami. [3]  

Pre každý krok procesu návrhu a vývoja by mali byť vytvorené štandardizované 
postupy a pre postup do ďalšej etapy stanovené jasné požiadavky, ktoré musia byť splnené. 
Inými slovami, je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch preskúmavanie 
a overovanie vyvíjaného produktu. Okrem toho je vhodné odhadnúť časy, ktoré zaberú 
jednotlivé kroky a z toho vytvoriť časový plán, ktorého by sa mal proces návrhu a vývoja 
približne držať. [3] [4] 

Na záver je potrebné previesť záverečnú validáciu produktu vzhľadom na stanovené 
požiadavky zákazníka a príslušných zákonov a noriem. O výsledkoch tejto validácie, ako aj 
o predchádzajúcich preskúmavaniach a overovaniach, je dobré spísať a uchovať 
dokumentované informácie. Taktiež je vhodné spísať dojmy, zistenia, ponaučenia a iné 
záznamy z procesu, z ktorých sa v budúcnosti môže čerpať pri tvorbe návrhu a vývoji 
podobných produktov. [3] [4] 

Kritériá normy na riadenie návrhu a vývoja tiež požadujú, aby boli stanovené jasné 
ciele, ktorých sa má dosiahnuť, ďalej aby sa počas procesu prevádzali preskúmania, 
overovania a na záver validácia produktu, či spĺňa požiadavky. Taktiež sa požaduje 

                                                 
1 Joseph Moses Juran- uznávaný americký odborník, ktorý vo veľkej miere prispel k rozvoju riadenia 

kvality v Japonsku a v USA. 
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2.4.10 Riadenie nákupu 
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 významnú úlohu v správnom fungovaní po
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dväzujúcich procesoch a činnostiach. Aj z hľa
nákupu kľúčová, pretože ten v zásadnej miere
ne do výroby. [3] 
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dať pozor, atď. [3] 

evedenie služby alebo dodanie materiálov, pol
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Požiadavky normy sú tiež kladené na to, aby sme sa vopred detailne presvedčili, či 
dodávateľ je schopný plniť naše požiadavky a následne zabezpečili, aby si túto schopnosť 
udržal a negatívne tak neovplyvnil našu schopnosť plniť záväzky voči našim zákazníkom. [4] 

2.4.11 Riadenie výroby 
Výrobná činnosť realizuje účel existencie výrobných podnikov. Do tohto procesu je často 
zainteresovaných najviac zamestnancov, viaže najväčší majetok firmy, smeruje doň najviac 
investícií, vznikajú v ňom najväčšie náklady, odpady aj úrazy, vo veľkej miere rozhoduje 
o splnení zákaziek a o spokojnosti zákazníkov. Už z tohto je zrejmé, že výrobná činnosť musí 
byť dobre riadená. Ako by mal vyzerať priebeh  výroby je možno najlepšie popísať pomocou 
už zmieňovaného cyklu PDCA. [1]   

Na začiatku celého riadiaceho cyklu výroby je potrebné naplánovať, čo a kedy sa bude 
vyrábať- výrobný plán. Existuje viacero úrovní výrobných plánov napr. na rok, štvrťrok, 
mesiac, týždeň. Tie dlhodobejšie sú zväčša len približné a objasňujú výrobnú stratégiu na 
nasledujúce obdobie. Tie, podľa ktorých prebieha samotná výroba možno nazvať operatívne 
výrobné plány a spracúvajú sa v závislosti od druhu organizácie, zväčša na nasledujúci týždeň 
alebo dva, poprípade spresnenie na každý deň, či zmenu. [1] 

Ďalšou etapou je realizácia toho, čo je naplánované, tzn. koordinácia všetkých 
výrobných činiteľov, tak aby boli plány naplnené. [1]  

Tretím krokom je kontrola procesu výroby, či prebieha podľa plánu. Z hľadiska 
výrobkov to zahŕňa predovšetkým sledovanie vyrábaného množstva a kvality produktov. [1] 

Vo štvrtom kroku je potrebné robiť zásahy v prípade, že sa zistili odchýlky od plánov. 
Tento cyklus musí bežať neustále dokola. [1] 

Je nevyhnutné, aby zamestnanec, ktorý prevádza nejakú výrobnú činnosť dostal 
príslušné podklady popisujúce podobu produktu, ktorý má vyrábať tzn. špecifikácie, výkresy, 
schémy zapojenia, projekty a pod. V prípade, že výrobný proces je zložitejší a chceme vylúčiť 
možnosť pochybenia zamestnancov alebo výrobné činnosti prevádzajú neskúsení zamestnanci 
je vhodné, aby firma mala vypracované výrobné, resp. technologické postupy, montážne 
postupy alebo rôzne pracovné pokyny a inštrukcie pre zamestnancov. Súčasťou 
technologických postupov musia byť informácie o kontrolách a meraniach, ktoré sa musia 
počas výroby prevádzať. Všetky tieto podklady by mali byť umiestnené tak, aby boli 
k dispozícií v prípade potreby a bolo možné pomocou nich pracovať alebo prevádzať 
kontrolu. Dostupnosť podkladov potrebných pre správny priebeh výrobných činností 
požaduje tiež aj norma. [1] [4] 

Ďalším predpokladom pre dodržanie výrobných plánov, čo sa týka množstva a kvality 
je vhodné a spôsobilé výrobné zariadenie. O udržiavaní a údržbe výrobných zariadení ako 
súčasti infraštruktúry už bola zmienka v podkapitole infraštruktúra. Avšak vo výrobe je 
nesmierne dôležité vyhodnocovať spôsobilosť výrobného zariadenia pred začiatkom výroby 
a to najmä po opravách, dlhodobejších odstávkach, výmenách nástrojov, zmenách tolerancie 
vyrábaného výrobku, atď. Preto by mali byť vo firme stanovené pravidlá na určenie 
spôsobilosti zariadenia, napr. kontrola prvého kusu alebo skúšobná prevádzka. [1] 

Informácie by nemali len vstupovať smerom do výrobného procesu, ale aj z neho 
vystupovať, napr. vo forme rôznych záznamov z výroby, údajov z kontrol, meraní, či 
monitorovaní, atď. Obsahom výrobných záznamov, by mali byť predovšetkým informácie 
o prestojoch a nezhodných kusoch. [1] 



 

Identifikácia mate
zariadení, nástrojov, pomô
zavádzaní poriadku do v
v procese. Identifikačné p
číselné kódy, značky, po
polotovaru, produktu, či s
rozumieme vzájomnú p
identifikácie je tak možno 
na výrobku vykonané, kto
použitý, aké kontroly a s a
na identifikáciu výstupov s

Pri hromadnej ale
riadenia výroby ako sú na
spôsobilosti procesov. Po
parametrov výrobkov ešte
identifikovať problémy v p

Výrobný proces z
v priestoroch organizácie.
s výrobkami počas výrobné
nutné používať také man
neznehodnotia tak rozprac
materiály, polotovary a s č
zachovania kvality hmotný
možno uviesť v akýchsi po

2.4.12 Riadenie nezhôd 
Nezhoda je moderný poje
často používané pojmy ak
všetko, kde nie sú splnené 

Pre výrobné organ
výstupov k zákazníkovi, 
odstránenie rastú exponen
zákazníka. [3]  

Podstatou riadenia 
identifikovať a zabrániť j
stanovené pravidlá ako po
dôjde k náprave nezhody,
požiadavky. Ak sa nezho
pristúpiť ako k riešeniu pr
opatrenia (možnosť použiť
vhodné použiť pri vybav
poskytuje dôkaz o metod
zabraňujúcich opakovaniu 
teda aj záznamy o ide
opatreniach a o osobách, k
[3] [4] 

ateriálov, polotovarov, rozpracovaných a
môcok, kontrolných zariadení a i. môže byť 
 výroby, pri hľadaní príčin problémov, či

č  prostriedky môžu mať rôzne podoby, napr.
č popisy na obaloch a pod. Umiestnené sú buď

či stroja alebo na ich obaloch, paletách atď. Sle
 prepojenosť identifikačných záznamov. P
no spätne dohľadať rôzne informácie o výrobku
kto a na ktorom stroji ich vykonal, materiál 

akými výsledkami boli vykonané, kto ho uv ľ
v sú tiež obsahom normy. [1] [4] 

alebo sériovej výrobe je vhodné využívať 
 napr.  histogramy, regulačné diagramy alebo
Pomocou týchto nástrojov je možné odha

šte predtým, ako budú prekročené stanovené t
procese v rannom štádiu. [3] 

 zväčša končí akýmsi balením a dlhším, či 
ie. Pri týchto činnostiach, ako aj pri ak
bného procesu je potrebné, aby sa neznížila kva
anipulačné a skladovacie prostriedky, ktoré 

racované a hotové produkty, ako aj do výrobné
súčiastky. Najdôležitejšie požiadavky na s

tných produktov, ochrany životného prostredia
 pokynoch pre skladovanie. [1] [4] 

 
ojem označujúci nesplnenie požiadaviek. Zahŕň
ako sú zmätok, vada, chyba, chybný kus, ale 
né požiadavky. [1] 

ganizácie je životne dôležité zabraňovať pr
, lebo čím neskôr sa nezhoda identifikuje,
enciálne a hrozí tiež poškodenie reputácie fir

ia nezhôd je mať systém nastavený tak, aby
ť jej ďalšiemu používaniu alebo dodaniu. 
 postupovať v prípade zistenia nezhody a jej r
dy, je nutné previesť opätovnú kontrolu, či p
zhoda vyskytuje častejšie alebo je závažnejš
 problému, čiže pátrať po príčinách a previesť

ť žiť metodiku G8D na riešene problémov). Po
avovaní reklamácií pre zákazníkov, pretože 
todickom riešení problému a o prevedení 
iu sa problému v budúcnosti. Výstupom z riade
dentifikovaných nezhodách, udelených výn
, ktoré dané rozhodnutia urobili, z hľadiska m

 

31 

a hotových výrobkov, 
yť veľmi nápomocná pri 
či pre lepšiu orientáciu 

pr. rôzne farebné štítky, 
buď priamo na povrchu 
Sledovateľnosťou potom 
Pri dobrom systéme 

bku, napr. aké úkony boli 
ál od akého výrobcu bol 
uvoľnil, atď. Požiadavky 

 štatistických nástrojov 
bo výpočet koeficientov 
halenie zhoršujúcich sa 
é tolerancie a možno tak 

či kratším skladovaním 
akejkoľvek manipulácií 

kvalita výrobkov. Preto je 
ré nepoškodia ani nijak 
ného procesu vstupujúce 
 skladovanie z hľadiska 
dia a bezpečnosti práce je 

ahŕňa teda nielen všetky 
le aj má aj širší záber na 

ň ť preniknutiu nezhodných 
je, tým náklady na jej 
firmy, či dokonca strata 

by nezhodu bolo možné 
. Vo firme musia byť 
j riešenia. V prípade, že 
či po náprave sú splnené 

ejšia, je potrebné k nej 
esť nevyhnutné nápravné 
Postup metodiky G8D je 
e spracovaný 8D report 
ní nápravných opatrení 
adenia nezhôd musia byť 
výnimkách, nápravných 

ľ  možnej sledovateľnosti. 



 

32 
 

Požiadavky normy na riadenie nezhôd sú identické s tým čo je popísané 
v predchádzajúcom odseku, tzn. riadením nezhôd týmto spôsobom sú splnené kritériá normy. 
[4]  

Náklady spôsobené nízkou kvalitou môžu tvoriť veľké percento nákladov organizácie. 
Je vhodné vo firme previesť analýzu nákladov na nízku kvalitu a mať aspoň približne prehľad 
o ich výške. Analýzu možno previesť napríklad pomocou metódy PAF, procesného modelu 
alebo modelu životného cyklu výrobku.  

Skúsenosti ukázali, že pre znižovanie nákladov na nízku kvalitu je výhodnejšia 
investícia do prevencie, ako do kontroly. Preto by sa vo firmách mal klásť veľký dôraz na 
preventívne opatrenia, ktoré zabránia vzniku chýb, nezhôd a iných problémov, predovšetkým 
v procese výroby. Pre zabránenie vzniku chýb ľudského činiteľa je možné použiť metódu 
Poka Yoke. V norme je tiež obsiahnuté kritérium na používanie opatrení k predchádzaniu 
ľudských chýb. [3] [4] 

2.4.13 Riadenie zmien 
Táto podkapitola úzko súvisí a v mnohom sa aj prelína s ďalšími podkapitolami ako riešenie 
problémov, či neustále zlepšovanie. Uviesť samostatne sme sa ju rozhodli preto, lebo nie 
každá zmena reaguje na problém a neustále zlepšovanie je skôr ideológia, ktorá musí byť 
súčasťou uvažovania vedenia aj radových zamestnancov. Prevádzanie zmien je bežnou 
súčasťou fungovania každej firmy. Zmeny možno realizovať v oblastiach výrobkov, 
technológií alebo v riadení. Zmeny môžu zasahovať procesy návrhu a vývoja, nákupu, 
výroby, balenia, skladovania, expedície, kontroly, údržby, odpadného hospodárstva, ale aj 
činností ako vedenie účtovníctva, uvoľňovania finančných prostriedkov, motivovania 
zamestnancov alebo zmien v organizačnej štruktúre. [1] 

Procesy riadenia zmien majú obvykle tri hlavné kroky.  

Prvým z nich je určenie potreby zmeny. Každá zmena začína nejakým impulzom, či 
už z vlastnej iniciatívy alebo z potreby reagovať na nejaký stav. Impulzom na zmenu môžu 
predchádzať analýzy, porovnania s konkurenciou, sledovanie vývoja a predpovede 
do budúcnosti, vyskytujúce sa problémy, atď. Samozrejme pre efektívne fungovanie firiem sú 
žiaduce proaktívne prístupy, kedy len nereagujeme napr. na náskok konkurencie alebo 
poruchu, ale samy z vlastnej vôle sa usilujeme o napredovanie a zlepšovanie. Na konci tohto 
kroku musí vo firme panovať presvedčenie o správnosti uskutočnenia zmeny, s tým aké 
prínosy môže priniesť, ale aj aké riziká so sebou nesie. [1] 

Druhým krokom je príprava a samotná realizácia zmeny. Zmeny je potrebné 
naplánovať a vyčleniť na ich realizáciu potrebné zdroje- finančné, ľudské, materiálne a pod. 
Pre to, aby realizácia zmien mala hladší priebeh je možno sa držať odporúčaní ako napríklad: 
vyvolať vedomie o naliehavosti zmeny, zostaviť skupinu ľudí presadzujúcich zmenu, 
sformulovať a komunikovať vízie zmeny, posilňovať právomoci zamestnancov, snaha o 
dosiahnutie rýchlych úspechov, využitie výsledkov a podpora ďalších zmien a zakotvenie 
noviniek do podnikovej kultúry. [1] 

Posledným krokom je prijatie zmien zo strany zamestnancov a stabilizácia zmien. 
Prekonať odpor zamestnancov voči zmenám je často veľmi náročnou úlohou. Preto by 
manažéri mali pravidelne informovať zamestnancov o nutnosti zmeny a čo môže v konečnom 
dôsledku priniesť pre nich alebo pre firmu. Ďalej je potreba zapojiť zamestnancov do procesu 
prípravy zmien, lebo ľudia vždy lepšie prijímajú zmenu, keď sa na nej podieľajú, ako keď sú 
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Zlepšovanie sa väčšinou aplikuje vo forme riadených zmien v organizácií. [1] 

2.4.16 Krízové riadenie 
Tak ako v živote človeka, tak aj v živote firmy dochádza niekde občas, inde zase častejšie 
k situáciám, ktoré narušujú jej bežné fungovanie. Narušenie akéhosi rovnovážneho stavu 
z negatívneho hľadiska môžeme označiť pojmom kríza. Kríza môže mať vonkajšie príčiny 
alebo vnútorné príčiny. Medzi vonkajšie príčiny patria napríklad prírodné javy (povodne, 
zemetrasenia, snehové kalamity atď.), nepriaznivé ekonomické podmienky (svetová finančná 
kríza, vysoká inflácia, kurzové zmeny,...), či iné faktory (výpadky energií, surovín, 
subdodávok, útoky hackerov,...). Do vnútorných príčin možno zaradiť technické príčiny 
(únava materiálu, praskliny, elektrické skraty a pod.), tiež nedostatočnú kvalitu, ktorá spôsobí 
rozsiahle sťahovanie výrobkov od zákazníkov, úhrady škôd, atď., ďalej zhoršujúca sa 
finančná situácia firmy (klesajúce ziskové marže, klesajúce predaje, platobná neschopnosť, 
a i.) a určite medzi vnútorné príčiny vzniku kríz patrí aj ľudský faktor (zlyhanie, neschopnosť, 
nedisciplinovanosť, sabotáže atď.), či štrajk zamestnancov. [1] 

Dopady krízy môžu byť pre firmu katastrofálne a preto je dôležité sa zamýšľať nad 
možnými nežiaducimi situáciami a pripraviť si plán ako reagovať v prípade výskytu týchto 
situácií a tým zmierniť jej negatívne dopady. Ak sa dá kríze zabrániť, tak je potrebné sa 
zamyslieť nad realizáciou protikrízových preventívnych opatrení. [1] 

Prvým krokom krízového riadenia je identifikácia možných nežiaducich situácií vo 
firme z rôznych hľadísk, napr. ekologických, požiarnych, bezpečnostných, nákupných, 
predajných, ekonomických, informačných atď. Následne je potreba vyhodnotiť identifikované  
nežiaduce situácie, a určiť tie, ktorých miera rizika je najvyššia. Identifikované 
a vyselektované významné riziká je možné spracovať do registru rizikových (nežiaducich) 
situácií. Rizikové situácie kvantifikované ako významné je potrebné riešiť, tak aby sa znížila 
pravdepodobnosť ich výskytu alebo následky. Pre závažné rizikové situácie, ktorých 
realizáciu nemožno v dostatočnej miere znížiť a ich následky sú veľmi významné (napr. 
povodeň, požiar, výbuch, zlyhanie subdodávok, rozsiahle sťahovanie výrobkov z trhu a pod.) 
je potrebné spracovať krízové scenáre ako postupovať v prípade, že tieto situácie nastanú. 
Ďalej musia byť stanovené zodpovednosti a právomoci pri riešení krízových situácií a tiež 
podoba komunikácie v týchto situáciách. [1] 

Po odvrátení krízy je potrebné vypracovať ďalší scenár pre obnovu správneho 
fungovania firmy. Programu obnovy by sa mala venovať významná pozornosť, pretože okrem 
iného to je ideálna príležitosť pre realizáciu významných zmien v organizácií. Majitelia aj 
ostatní zamestnanci budú, s ohľadom na nedávnu krízovú situáciu, viac vyrozumení o potrebe 
realizácie zmien. Program obnovy by mal tiež reagovať na príčiny a priebeh krízovej situácie. 
[1]  

Norma taktiež požaduje, aby organizácia identifikovala nežiaduce situácie (riziká) 
a následne prijímala opatrenia k predchádzaniu nežiaducich situácií alebo znižovala ich 
dopady. [4] 

2.5 Zhrnutie teoretického základu k manažmentu kvality 

Súčasné požiadavky a odporúčania na systém manažmentu kvality sú súborom dosiaľ 
najlepších praktik získaných v oblasti riadenia kvality po celom svete. Jednotlivé požiadavky 
a odporúčania a ich prísnosť sú rôzne v závislosti od druhu normy, resp. štandardu. V tejto 
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Zistené problémy je potrebné neodkladne riešiť. Pre závažnejšie problémy by mali byť 
spracované postupy, tak aby sa zabezpečila identifikácia koreňových príčin a previedli sa 
primerané nápravné opatrenia.  

U všetkých zmien prevádzaných vo firme, tzn. nápravné opatrenia, preventívne 
opatrenia, využitie príležitostí a pod. sa musí najskôr utvoriť presvedčenie o správnosti 
vykonania zmeny, ďalej musí byť zmena naplánovaná a následne realizovaná. Po určitom 
čase je dôležité vyhodnotiť dopady a efektívnosť prevedenej zmeny a v prípade pozitívnych 
výsledkov zaviesť zmenu v plnom rozsahu do fungovania organizácie. 

Pre rozsiahlejšiu kontrolu dokumentácie, dodržiavania stanovených koncepcií a cieľov 
a kontrolu nápravy predchádzajúcich zistených nedostatkov je nutné pravidelne prevádzať 
interné audity. O výsledkoch interných auditov sa musia vypracovať správy a následne ich 
uchovávať.  

Aby si organizácia zabezpečila prosperitu v súčasnom svete je nevyhnutné, aby 
fungovala na proaktívnom prístupe, tzn. hľadala a využívala príležitosti na trhu a na zlepšenie 
procesov, používala benchmarking, aktívne zisťovala požiadavky zákazníkov, zvyšovala ich 
spokojnosť, zavádzala preventívne opatrenia atď. 

V neposlednom rade je tiež dôležité systematické identifikovanie nežiaducich situácií, 
ktoré by mohli mať negatívny vplyv na fungovanie organizácie. Tie situácie, ktoré vykazujú 
vysokú mieru rizika, musia byť riešené s cieľom minimalizácie rizika na tolerovateľnú mieru. 
Pre situácie, ktorých negatívne dopady a pravdepodobnosť výskytu nemožno dostatočne 
znížiť, je potrebné spracovať krízové scenáre, ako postupovať v prípade, že nastanú. 
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Obr. 2) Sídlo firmy Kenzel v Hurbanove [9
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Momentálna ponuka modelov je veľmi široká. Ponuka pokrýva takmer celý segment 
bicyklov od detských, cez horské, závodné, mestské až po elektrické (obr. 3 a, b). Vo firme 
uvažujú nad rozšírením produkcie o ďalšie komponenty a viac sa chcú venovať aj stále 
populárnejšiemu segmentu elektrických bicyklov. Je odhad, že po ukončení rozširovania by sa 
firma mohla postupne zväčšiť o 20 až 25 percent. [8] 

Hlavným cieľom organizácie je spokojný zákazník. Preto je pre spoločnosť Kenzel 
víziou vytvárať produkty najvyššej kvality prispôsobené nárokom ich zákazníkov.  

 

a)      b) 

Obr. 3) a) Horský bicykel Kenzel Q900 [9] b) Mestský bicykel Kenzel Dream [9] 

3.2 Analýza stavu systému manažmentu 

3.2.1 Spôsob riadenia 
Na začiatok je treba pripomenúť, že v skúmanej organizácií nie sú zavedené systémy 
manažmentu kvality, environmentálneho manažmentu ani manažment BOZP.  

Na jednotlivé skupiny činností, ktoré pokrývajú životný cyklus bicykla od návrhu až 
po jeho predaj, prípadne aj doručenie k zákazníkovi, sa vo firme pozerajú ako na procesy so 
zaužívaným sledom činností a vo väčšine prípadov aj stanovenými zodpovednosťami za ne. 
Najviac zrejmý je procesný prístup vo výrobnej a montážnej oblasti, kde každý proces sa 
odohráva vo zvláštnych priestoroch s jasne danou postupnosťou jednotlivých činností, 
s nadväznosťou jednotlivých procesov navzájom a s individuálnym prístupom ku každému 
procesu v zodpovednosti a riadení. Jednotlivé skupiny činností a procesy však nie sú 
v organizácii spracované do máp procesov a k vyhodnocovaniu výkonnosti procesov tiež 
nedochádza.  

 K riadeniu väčšinou nedochádza po uzavretom PDCA. Zmeny sú vždy plánované, 
následne realizované podľa plánu, ale ku kontrolám vo forme merania a analýzam dopadu 
zmeny dochádza iba v niektorých prípadoch (napr. predajnosť nového, nahradeného alebo 
inovovaného typu bicykla).  

3.2.2 Vedenie a organizačná štruktúra 
S výnimkou majiteľa firmy je vedenie tvorené mladou generáciou rodinných príslušníkov 
a ostatných zamestnancov. Vedenie v tejto firme má obdobné úlohy, ako v iných firmách. 

Organizačná štruktúra sa nikdy striktne nestanovovala a vyprofilovala sa časom do 
súčasnej podoby, podľa toho, akým záležitostiam tí daní zamestnanci rozumejú a aké sú ich 
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Súčasťou vnútornej komunikácie v podniku je aj viacero druhov porád. Pre každý druh 
porady je určená perióda konania, napr. výrobná porada- každý druhý deň, marketing 
a grafika- každý štvrtok atď. Porady sa tiež zvolávajú podľa potreby, ak to situácia vyžaduje. 
Vzhľadom na veľkosť a charakter rodinnej firmy a tiež menší počet vedúcich zamestnancov, 
ktorí sú v pravidelnom kontakte, tak porady konané vo firme nespĺňajú všetky oficiálne 
náležitosti porady, napr. nevedú sa zápisy z porady alebo nie sú stanovené časy trvania 
prerokovania jednotlivých bodov programu porady. 

Na internú komunikáciu v rámci firmy sa využívajú všetky komunikačné prostriedky, 
avšak prevažuje priama komunikácia, či už osobne alebo telefonicky.  

3.2.4 Ľudské zdroje 
Personálnu politiku ani stratégiu v písomnej podobe spracovanú nemajú, ale zásady, ktorých 
sa vedenie drží pri riadení zamestnancov, sú v kultúre podniku zakomponované.  

Vo firme si uvedomujú dôležitosť mať správne dosadených zamestnancov na dané 
pracovné miesto a uvedomujú si tiež nedostatku, že nemajú jasne spracované popisy 
jednotlivých pracovných pozícií. Pri prijímaní nových zamestnancov alebo premiestňovaní 
stávajúcich zamestnancov zohľadňujú požiadavky, ktoré sú potrebné na správne vykonávanie 
pridelených úloh a podľa nich prijímajú, resp. premiestňujú zamestnancov. Noví zamestnanci 
sú vždy na začiatku pracovného pomeru oboznámení s pravidlami BOZP a sú zaškolení na 
prácu, ktorú budú vykonávať. 

Prerozdelenie zamestnancov po organizácii a pridelenie pracovných úloh má na 
starosti vrcholové vedenie, v prípade zamestnancov vo výrobe majú organizačné povinnosti 
na starosti manažéri jednotlivých procesov.  

Firma má spracovaný objektívny motivačný systém odmeňovania zamestnancov a 
vedie zo zákona povinnú personálnu agendu.  

K rozvoju a vzdelávaniu zamestnancov formou rôznych školení a kurzov prebieha 
podľa potreby. Za školenia a obnovu spôsobilosti zváračov vo výrobe je zodpovedný manažér 
podprocesu výroby rámov. V prípade zaobstarania novej technológie, programov, systémov 
atď. sú najskôr vedúci zamestnanci firmy školení predstaviteľmi externej firmy a následne 
odovzdávajú svoje vedomosti a zručnosti aj ďalším zamestnancom vo firme. Firma pre 
vedúcich zamestnancov neorganizuje jazykové kurzy alebo kurzy rozvoja mäkkých zručností 
(tzv. soft skills) a pod.  

Snahou vrcholového vedenia je vytvoriť priaznivé pracovné podmienky, tak 
z hľadiska psychologického a fyzickej námahy, ako aj priaznivé mikroklimatické podmienky 
na pracoviskách. Ak nastanú teplotné extrémy, tak zamestnanci majú nárok na viac prestávok 
a je zabezpečený dostatočný pitný režim, v prípade chladnejších dní a výraznejšiemu poklesu 
teplôt vo výrobe je zabezpečený prísun teplých nápojov. Firma taktiež kladie dôraz na 
utužovanie kolektívu a organizuje spoločné aktivity pre zamestnancov, napr. organizovaním 
športových dní alebo vianočných večierkov.  

Fluktuácia zamestnancov vo firme je nízka, čo zrejme svedčí aj o priaznivých 
pracovných podmienkach, ktoré tam panujú. Firma si však v dôsledku tejto nízkej fluktuácie 
dostatočne neuvedomuje riziko odlivu znalostí, v prípade odchodu niektorých skúsených 
špecializovaných zamestnancov.  



 

3.2.5 Infraštruktúra 
Infraštruktúra v po

modernizácií výrobných p
IT infraštruktúry v organiz

Vo firme je zavede
pozícií elektrikár/údržbár,
elektrickej časti infraš
opotrebovávaných náhradn
schopní zrealizovať sami,
infraštruktúry sa vo firme n

3.2.6 Kontrolné a merac
Kontrolných a meracích 
prekontrolovanie  rozmer
väčšine prípadov nevedú. 

Používané meradlá 

3.2.7 Riadenie dokumen
Vo firme nie je poverená 
Zodpovednosti za riadeni
pozícií zamestnancov aleb
vedie všetky účtovné dok
dokumenty, ktoré spadajú
zdieľanie dokumentov a 
k jednotlivým druhom d
spoločného servera, ktorý m

Dokumentované in
je zavedený poriadok. Pri 
organizačnej štruktúry, d
z vyššej organizačnej št
dokumentácie- pre podp
a doklady, účtovné dokum
z kontrol a meraní, zázn
spracovania reklamácií a p

Riadiaca dokument
k dispozícii najaktuálnejšie
ich činnosti. Nové alebo ak
vytvorení schvaľované vrc
staršie verzie sú stiahnut
schvaľuje všetky druhy r
schvaľované firemným zvá

V organizácií sú 
novovznikajúce dokument
postupy prípravy, schvaľo
nie sú spracované. Pravidlá

podniku je vo vyhovujúcom stave, tiež 
 priestorov, strojného vybavenia, inžinierskych

nizácii.  

dený systém údržby po poruche. Firma má vla
ár, ktorý prevádza základnú údržbu strojo

raštruktúry. Firma taktiež vedie sklad 
adných dielov. Opravy v prípade rozsiahlejších

ť i, sa riešia najímaním externých firiem. Evi
e nevedie.  

racie vybavenie 
h zariadení je vo firme minimum, slúž
eru alebo uhla. Namerané hodnoty alebo zi
 

lá sú riadne označené a skalibrované. 

entácie 
ná osoba, ktorá by celoplošne zodpovedala za 
enie dokumentov sú prerozdelené podľa jed
lebo podľa zodpovednosti za jednotlivé proc
okumenty, manažér zodpovedný za lakovňu 

ajú pod lakovňu atď. Organizácia má zriaden
 informácií, pričom sú stanovené prístupové
dokumentov a možnosti ich úprav. Záloh

rý má dva nezávislé úložné disky.  

 informácie vo firme sú jednoznačne identifiko
ri tvorbe dokumentov nižšie postavenými zam
 dochádza vždy ku kontrole tejto dokume

č štruktúry (napr. výrobný plán). Firma v
dporu výroby, evidencie skladových zásob
umenty, katalógy produktov atď. Avšak čo 
znamy o zmenách a z nápravných opatren
pod. Výrobné záznamy, okrem procesu montá

entácia je podľa potreby pravidelne aktualizov
jšie verzie príslušných zákonov a noriem, ktoré
 aktualizované dokumentované informácie sú v

ľ vrcholovým vedením a následne distribuované 
nuté a následne uschované alebo likvidovan
y riadiacej dokumentácie, okrem zváračskýc
zváračským inžinierom.  

ú u väčšiny druhov dokumentov stanove
enty mali vyzerať a kde aké informácie sa nac
aľovania, evidencie, vydávania, aktualizácie, l
idlá aktualizácie, schvaľovania, uchovávania a 

 

41 

 dochádza k postupnej 
ych sietí a k rozširovaniu 

lastného zamestnanca na 
ojov a ďalšej, prevažne 
d základných a často 
ších porúch, ktoré nie sú 
videncia porúch a opráv 

lúžia prevažne iba na 
 zistené odchýlky sa vo 

za správu dokumentácie. 
ľ jednotlivých pracovných 

rocesy, napr. účtovníčka 
ňu ma na starosti všetky 
ený spoločný server pre 

ové práva zamestnancov 
oha je riešená v rámci 

ikované a v ich evidencii 
amestnancami z hľadiska 
entácie zamestnancami 
vedie viacero druhov 

ob, nariadenia, faktúry 
čo nevedie, sú výsledky 
rení, reporty o postupe 
ntáže, sa tiež nevedú.  

ovaná a firma má taktiež 
oré sa vzťahujú na oblasť 
ú vo väčšine prípadov po 
né po organizácii, pričom 
ané. Vrcholové vedenie 

č ých postupov, ktoré sú 

vené formy, ako by 
achádzať. Avšak spísané  
, likvidácie dokumentov 

 likvidácie dokumentov 



 

42 
 

stanovené sú. Firma uchováva a archivuje potrebné dokumenty v zmysle zákona NR SR č. 
395/2002 Z. z.  

3.2.8 Riešenie problémov 
V závislosti od závažnosti problému sa jeho riešením poveruje buď jednotlivec, alebo sa 
problém rieši skupinovo, napr. zvolaním výnimočnej porady vedenia. 

Vo firme síce nie sú striktne stanovené postupy, ako sa pristupuje k riešeniu problému, 
avšak zaužívaná prax je vo väčšine prípadov taká, že sa problém najskôr definuje, potom sa 
pátra po možných príčinách a následne sa prijímajú nápravné opatrenia. Pri hľadaní možných 
príčin a spôsobov riešenia problému sa využíva Brainstorming. V prípade, že riešenie 
problému je zdĺhavejšie a zároveň je potrebné udržať chod organizácie, tak sú prijímané 
dočasné nápravné opatrenia. 

O priebehu riešenia problémov sa nespisujú žiadne záznamy ani reporty s výnimkou 
vybavovania reklamácií od zákazníkov, čo je požadované zo zákona.  

3.2.9 Riadenie návrhu a vývoja 
K návrhu a vývoju nového, resp. k inovácií už stávajúceho bicykla sa pristupuje, vždy po 
dôsledných analýzach trhu a požiadaviek zákazníka.  

Na začiatku procesu sa vždy definuje, aký bicykel sa ide vyvíjať, v akej cenovej 
kategórií, atď. spolu s ďalšími kvalitatívnymi, zákonnými a normatívnymi požiadavkami. 
Ekonomický význam nového produktu sa nepočíta, vo firme sa snažia prísť na trh s niečím čo 
konkurencia neponúka alebo v čom by ju mohli predstihnúť a preto je ťažké odhadnúť reakciu 
zákazníkov na nový model bicykla. Očakávania sú teda najskôr vždy opatrnejšie a časom sa 
ukáže, ako sa nový model uchytil.  

Počas procesu dochádza k pravidelným preskúmaniam a overovaniam vyvíjaného 
produktu. Do procesu návrhu a vývoja sú zapájaní aj potenciálni zákazníci, tzn. firma sa 
zaujíma o názor zákazníka, či sa mu vyvíjaný bicykel páči alebo nie a čo by na ňom zmenil, 
pridal atď. Na záver procesu dochádza k  reálnemu testovaniu bicykla v podmienkach, na 
ktoré je určený a k prepočtu výslednej ceny, či spĺňa zadané požiadavky.  

Vo firme sa vedú a uchovávajú určité záznamy o jednotlivých preskúmaniach 
a overovaniach, a tiež sa spisujú dôležité zistenia z priebehu procesu návrhu a vývoja, ktoré 
by mohli byť nápomocné v budúcnosti pri vývoji ďalších modelov. Výstupnými 
dokumentovanými informáciami sú špecifikácie a podklady pre výrobu nového typu bicykla.  

Tento proces nemá vo firme pevne stanovenú zodpovednosť, hlavne v počiatočných 
fázach sa jedná o tímovú prácu. Časový harmonogram trvania jednotlivých fáz návrhu 
a vývoja sa zostavuje ,,na hrubo“, pevne daný je len záverečný termín, dokedy musí byť 
produkt vyvinutý, aby mohol byť nafotený do katalógu pre nasledujúci kalendárny rok.  

Pri návrhu a vývoji sa firma snaží využiť svoje silné stránky, ktoré môžu poslúžiť ako 
konkurenčná výhoda voči ostatným produktom. Jedná sa napríklad o dizajn, kvalitné farebné 
prevedenie alebo nálepky. 

Všetky nové typy bicyklov sú vyvíjané tak, aby boli splnené požiadavky príslušných 
zákonov a noriem. 
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Prerozdeľovanie práce a koordináciu zamestnancov vo výrobe má na starosti manažér 
toho daného výrobného podprocesu, v prípade podprocesu montáže je to v úlohe manažéra 
montáže a majstra, ktorý je priamo prítomný na montážnej linke. 

Počas výrobných činností sú na pracoviskách dostupné potrebné aktuálne podklady 
pre výrobu a montáž, ako sú špecifikácie, technologické postupy, výkresy, výrobné plány, a 
pod. V etapách určených organizáciou dochádza ku kontrole vyrábaných výrobkov, či už 
rozmerová kontrola alebo vizuálna kontrola. Meradlá a prístroje potrebné k týmto kontrolám 
sú vhodné a dostupné na miestach potreby.  

Vo firme sa tiež zavádzajú opatrenia, aby sa zamedzilo alebo aspoň znížila 
pravdepodobnosť vzniku ľudských chýb. Medzi takéto opatrenia patria napríklad dodávky iba 
toho typu komponentu do montáže, ktorý sa používa pre daný model, alebo dostupnosť 
farebných špecifikácií bicyklov na každom stanovišti montáže, aby pracovníci nepoplietli 
farebnosti komponentov.  

Výrobné záznamy sa zatiaľ evidujú len z podprocesu montáže. Ich obsahom sú počty 
vyrobených kusov, počty zamestnancov na montáži, prestoje a ich dôvody. Z podprocesov 
výroby komponentov, tzn. výroba ráfikov a výplet kolies a výroba rámov a vidlíc sa vedú 
záznamy o počte nezhodných neopraviteľných kusov, z ktorých sa stáva kovový odpad. 
Nástroje štatistického riadenia sa vo firme nepoužívajú.  

Vo firme je zavedený systém identifikácie materiálov, komponentov, nezhodných 
výrobkov atď. Hlavné komponenty, čiže rámy a vidlice majú jedinečné výrobné čísla.  

Skladovanie materiálov, komponentov a hotových výrobkov je riešené na takej úrovni, 
aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu. Problematickou oblasťou je skladovanie 
nalakovaných rámov a vidlíc, avšak to by sa malo vyriešiť po dokončení novej výrobno-
skladovacej haly.  K baleniu hotových bicyklov dochádza iba v prípade ich expedície do 
zahraničia a to sa prevádza podľa požiadaviek zákazníka.  

V prípade nábehu novej výroby alebo po dlhodobejších odstávkach zariadení vždy 
dochádza najskôr k skúšobnej prevádzke alebo k výrobe vzorkovej kolekcie, kde pred ostrou 
sériovou prevádzkou možno zhodnotiť spôsobilosť výrobných zariadení a celého procesu.  

3.2.12 Riadenie nezhôd 
V prípade zistenia nezhody alebo podozrenia na nezhodu sú vo firme stanovené pravidlá ako 
postupovať.  

V prípade interných nezhôd, zamestnanec, ktorý zistí nezhodu alebo má podozrenie na 
nezhodu, má povinnosť s ňou nepracovať a informovať o nej nadriadeného zamestnanca. 
O prijatí opatrenia týkajúceho sa nápravy nezhody rozhoduje vedúci zamestnanec toho 
daného procesu, v prípade vážneho problému  aj vrcholové vedenie. Keď sa pristúpi 
k náprave nezhody, tak po oprave dochádza k opätovnej kontrole zhody s požiadavkami. 

Záznamy popisujúce interné nezhody a ani o postupy ich nápravy, vrátane 
zodpovedností za prevedené opatrenia sa vo firme nevedú. Vedú sa len záznamy o počte 
nezhodných neopraviteľných kusov z výroby ráfikov a výpletu kolies a z výroby rámov 
a vidlíc. 

V prípade externých nezhôd, o ktorých sa firma dozvedela vo forme sťažností 
a reklamácií, sa postupuje v zmysle príslušných zákonov. Firma má spracovaný vlastný 
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produkty boli v sklade za
zakomponované do výrobn

3.2.14 Riadenie zmien 
K zmenám vo firme dochá
firme je mladé dynamick
s prevedením zmien. 

Pri plánovaní zmen
budú na jej prevedenie po
k rozplánovaniu priebehu 
zmien sa často posudzuj
zafungovala, čo súvisí aj s
základe ktorých by bolo 
Vzhľadom na veľkosť a
analyzovať. Ak je charakte
včlení do dokumentácie pr

Zvlášť staršia gene
vedeniu problémy. Pre do

re svojich zákazníkov, čiže touto formou sa
jaté opatrenia a ich zdôvodnenie.  

zhody taká, že by sa mohla vyskytnúť aj u zák
dza k preskúmaniu, u ktorých zákazníkov by 
 tí daní zákazníci bezodkladne informovaní.  

nejších nezhôd alebo často sa vyskytujúcich n
né nápravné opatrenia na odstránenie týcht

č a stáva, že niektoré druhy nezhôd sú identifiko
omplikované, napr. odreniny na laku. To p
niku nezhôd alebo ich promptnej identifikácie.

ov vzniknutých nezhodami alebo celkovo 
y sa vo firme neprevádza. 

jednávok 
k dochádza väčšinou prostredníctvom telefónu 
bnej možnosti objednávania zatiaľ vo firme z
ľov do blízkej budúcnosti.  

objednávok sú rozdelené zodpovednosti poľ
 a objednávky z blízkeho okolia- Maďarsko, Č
tom alebo sa jedná o objednávky so zahraničia

de majú zákazníci zvláštne požiadavky na 
 po konzultácii so zainteresovanými zamestna
denia firmy.  

jednávok sú okamžite predávané skladníko
zarezervované pre zákazníka alebo tie čo je 
bných plánov.  

chádza tak na základe proaktívneho, ako aj rea
ické vedenie, ktoré na impulzy zmeny pohot

eny sa vždy zamýšľajú nad jej možnými dop
potrebné. Ak je zmena významnejšia a rozsiah
u samotnej realizácie zmeny. Dopady a efe
zujú iba podľa toho, či je navonok vidieť, 
aj s tým, že vo firme nedochádza k rozsiahlejš
lo možné prevádzať analýzy týchto dopadov

ľ ť a charakter podniku, by však ani nemalo z
kter zmeny taký, že je potrebné upraviť dokum
 pri jej najbližšej aktualizácií.  

nerácia zamestnancov je málo prispôsobivá k 
 dosiahnutie toho, aby títo zamestnanci zmen
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sa uchovávajú záznamy 

ákazníka, resp. u ďalších 
by sa mohla vyskytnúť. 

 nezhôd, sa pátra po ich 
chto príčin alebo rôzne 

kované pomerne neskoro 
 poukazuje na medzery 
ie. 

o nákladov vzniknutých 

nu alebo emailov. Žiadna 
 zavedená nie je, ale jej 

podľa toho či sa jedná 
ď o, Česká republika, tzn. 

čia, kde sa nejedná o tak 

a špecifikáciu, tak k jej 
tnancami a odsúhlasením 

kovi, aby už vyrobené 
č je potrebné vyrobiť, boli 

reaktívneho prístupu. Vo 
hotovo reaguje a neotáľa 

dopadmi a zdrojmi, ktoré 
iahlejšia, tak dochádza aj 
efektívnosť prevedených 
ť, že prevedená zmena 
ejšiemu zberu údajov, na 
ov a efektívnosti zmien. 

o zmysel zase prehnane 
ť umentáciu, tak sa zmena 

 zmenám, čo spôsobuje 
eny akceptovali a začali 



 

46 
 

podľa nich pracovať, je nutné časté dohováranie zo strany vedenia alebo v krajnom prípade 
pristúpiť ku kráteniu mzdy.  

3.2.15 Interné audity 
Interné audity sa vo firme neprevádzajú. 

3.2.16 Zlepšovanie a rozvoj firmy 
V súčasnosti je vo firme na vedúcich pozíciách v drvivej väčšine mladá generácia, ktorá má 
snahu napredovať, modernizovať, všímať si trendy doma aj v zahraničí, získavať nových 
zákazníkov a celkovo sa teda zlepšovať. Pre efektívnejšie využitie svojich výrobných kapacít 
v procesoch lakovania a výroby ráfikov firma využíva príležitosti, tzn. prevádza lakovanie 
a výrobu ráfikov aj pre iných výrobcov bicyklov.  

Z dôvodu menšej veľkosti firmy a rodinného charakteru je tu veľký priestor na to, aby 
každý zamestnanec mohol prísť s novými nápadmi a tieto nové myšlienky a nápady boli 
rýchlo zrealizované. 

Z rozprávania sa s vrcholovým vedením firmy sme sa dozvedeli, že firma má plány do 
budúcnosti ako získať nových zákazníkov a zvyšovať ich spokojnosť, ďalej zlepšiť efektivitu 
výrobného procesu, zvýšiť kvalitu produktov, či navýšiť výrobu komponentov a bicyklov. 

3.2.17 Krízové riadenie 
K systematickému identifikovaniu a kvantifikovaniu rizík vo firme nedochádza. Pre 
identifikované riziká, ktoré by mohli mať významné dopady sa hľadajú riešenia, ako ich 
negatívne dopady zmierniť, napr. preventívnymi opatreniami alebo plánmi ako postupovať 
v prípade realizácie závažných nežiaducich situácií.  

3.2.18 Zhrnutie analýzy stavu systému manažmentu 
Na začiatok je treba zhodnotiť, že vo firme nie je v plnej miere zavedený procesný prístup. Na 
jednotlivé skupiny činností, obzvlášť vo výrobe, sa pozerajú ako na jednotlivé procesy, avšak 
tieto procesy nie sú zmapované, nestanovujú sa pre ne ciele, nedochádza k analýzam a k 
hodnoteniu ich výkonnosti atď. Pri riadení firmy často absentuje kontrolný krok dopadov 
zmien, tzn. buď je zrejmé že zmena mala pozitívny dopad, alebo nie a prevádza sa znova. 

Organizačná štruktúra nie je vo firme striktne stanovená a nie je ani 
v zdokumentovanej podobe spracovaná. Súčasná podoba organizačnej štruktúry sa 
vyprofilovala časom, ako sa firma rozvíjala a tým pádom v nej dochádza k značnému 
prelínaniu zodpovedností zamestnancov naprieč organizáciou. Osoba generálneho manažéra 
má vo firme takú pozíciu, že takmer všetko, čo sa vo firme udeje, musí byť ním 
prekontrolované, schválené a rozhodnuté, ďalej sa zúčastňuje na riešení aj malých problémov, 
kontroluje a prerába prácu podriadených atď. Tým pádom síce má prehľad aj o detailoch, 
ktoré sa vo firme dejú, ale na druhej strane ho to uberá o čas, ktorý by mohol venovať iným 
záležitostiam.  

Zameranie organizácie na zákazníka je potrebné vyzdvihnúť, dochádza 
k pravidelnému zisťovaniu požiadaviek zákazníka, názor zákazníka je tiež súčasťou 
prebiehajúceho procesu návrhu a vývoja nových modelov, so zákazníkmi jednajú férovo 
a snažia sa im vyhovieť v prípade iných požiadaviek, napr. výrobou modelov na zákazku so 
zmenenou špecifikáciou.  



 

Vedenie je aktívne
bikefestoch alebo prostred
a prilákať nových zákazník

V oblasti riadenia
a vzdelávanie zamestnanco
sa nevykonávajú. Vo firme
Pre zvýšenie efektívnosti 
odmeňovania. Čo som m
vyzdvihnúť veľmi dobrú 
upevňovania kolektívu, 
firemných aktivít. Fluktuá
pracovných a platových p
dostatok. 

Údržba infraštruktú
napr. pravidelné mazanie k

Meracích zariadení

V správe dokumen
dostupnosť potrebných do
tvorba a uchovávanie viac
o interných nezhodách, 
a uchovávania takýchto z
rôznych analýz. 

Za jednotlivé náku
Procesy marketingu a náv
návrhu a vývoja dochádza 

K prvotným nákup
produktov, prípadne aj po
dohody o kvalite s dodáva ľ
stanovené kontroly pred na

Riadenie výrobnýc
dokumentáciou. So zistený
použitiu. V prípade nápra
Záznamy o popise interný
záznamy z výroby ráfiko
nezhodných neopraviteľný

Vo firme je stanove
Pre často sa opakujúce ne
majú zamedziť alebo aspoň
pomerne neskoro, čo spôso

Vo firme dochádz
možných nežiaducich situ
následok, že často sa p
a nezabránilo sa vopred je
postupovalo.  

ne aj v oblasti propagácie firmy na rôznych 
redníctvom vlastného maskota, s cieľom zvýšť
níkov, či zamestnancov. 

nia ľudských zdrojov firma zabezpečuje
ncov. Kurzy rozvoja zamestnancov nad rámec 
me tiež absentujú spracované popisy jednotlivý
sti a produktivity zamestnancov majú nastave
 mal možnosť spolupracovať a byť prítomný 
rú úroveň vzťahov na pracoviskách. Vedeni
, napríklad prostredníctvom organizovania 
tuácia zamestnancov je na nízkej úrovni, čo
 podmienkach vo firme, keďže pracovných 

ktúry je reaktívna, s prvkami základných p
e kladiek na skružovačke a pod.  

ní je vo firme minimum, sú však riadne označe

entovaných informácií je vytvorený poriad
 dokumentov na spoločnom serveri. Avšak č
iacerých záznamov, napr. výsledkov z kontr
, evidencia údržby, zápisy z porady atď
 záznamov sťažuje spätnú sledovateľnosť a

ákupné, výrobné a predajné procesy sú stan
návrhu a vývoja sú riešené viac formou tím
za k jeho pravidelným overovaniam a preskúma

upom od nových dodávateľov dochádza až p
po návšteve a prehliadke výroby u dodávateľa
vateľmi neuzatvárajú. U nakupovaných kompo
 nalodením. Hodnotenie dodávateľov sa nevyko

ých a montážnych procesov je podporené spr
enými nezhodami sa zaobchádza tak, aby sa z
pravy nezhody sa opätovne kontroluje ich z
rných nezhôd a o postupoch ich nápravy sa 
ikov a výpletu kolies a z výroby rámov a
ľných kusoch. 

vené prevádzanie kontrolných činností s cieľom
 nezhody, resp. problémy sa zavádzajú preven
poň znížiť ich výskyt. Niektoré druhy nezhôd s

č ôsobuje ich komplikovanú nápravu.. 

dza v malej miere k identifikácií a teda aj k
situácií, ktoré by negatívne ovplyvnili jej fu
 pristupuje k riešeniu až po tom, čo nežia
 jej realizácií alebo nie sú vypracované plány
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ímovej práce. V procese 
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ž po overení kvality ich 
ľa. Nákupné zmluvy ani 
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a zabránilo ich ďalšiemu 
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 a vidlíc o množstvách 

ľom identifikácie nezhôd. 
ventívne opatrenia, ktoré 
d sú však  identifikované 

j k následnému riešeniu 
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č žiaduca situácia nastala 
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K identifikácií nových príležitostí na trhu,  na zlepšenie produktov a celkovo 
fungovania firmy dochádza prakticky neustále. Ako bolo už viackrát spomenuté, firma má 
výraznú snahu napredovať a zlepšovať sa. 

Vzniknuté problémy, či už interné alebo externé, ktoré sa organizácie dotýkajú, sa 
riešia okamžite. Uprednostňuje sa úplné vyriešenie problému a nie len dočasné neúplné 
riešenie. 

K preskúmaniam stavu manažmentu dochádza na pravidelne sa konajúcich poradách 
rôznych druhov a oblastí zamerania. Nevedú sa však zápisy z porád. 

Interné audity sa vo firme neprevádzajú.  

3.2.19 Závery z analýzy a návrhy na doplnenie systému manažmentu 
Firme sa v súčasnosti darí- zvyšuje sa výroba a počet zamestnancov, prichádzajú zákazníci 
z nových trhov, modernizujú a doplňujú infraštruktúru atď.  Avšak ten systém, ktorý ešte stačí 
pri aktuálnej veľkosti a zameraní firmy, nemusí byť dostatočný po jej ďalšom rozširovaní. To, 
že sa dostali do akéhosi bodu zlomu si uvedomuje aj nové vrcholové vedenie, ktoré začína 
s postupnými zmenami v systéme riadenia a jeho dopĺňaním.  

Východiskom pre akékoľvek zmeny je zistenie aktuálneho stavu, k čomu z veľkej 
časti poslúžila analýza spracovaná v tejto práci. Pre to, aby sa mohol zaviesť procesný prístup 
riadenia v organizácií, je potrebné zanalyzovať tok práce, tzn. identifikovať procesy a zistiť 
ich aktuálny stav. Z tohto dôvodu, ale aj z dôvodu požiadavky samotnej firmy, budú 
zmapované kľúčové procesy v organizácií a priradené zodpovednosti za procesy. Po 
zmapovaní kľúčových procesov, by mali byť v ďalšej fáze zavádzania procesného prístupu 
zmapované aj podporné a riadiace procesy, ktoré síce priamy zisk pre firmu neprinášajú, ale 
sú dôležité pre správny chod tých kľúčových. Po zmapovaní procesov je potrebné stanoviť 
ukazovatele výkonnosti procesov, príslušné ciele a začať s hodnotením výkonnosti procesov.  

Ďalej vo firme nie je striktne stanovená a spracovaná organizačná štruktúra. Toto tiež 
považujeme za vážny nedostatok, pretože presné stanovenie zodpovedností a právomocí 
a prerozdelenie zamestnancov do jednotlivých spoločných blokov je nevyhnutné pre efektívne 
riadenie a fungovanie firmy. Analýzou stavu riadenia a prítomnosťou vo firme sme tiež zistili, 
že osoba generálneho manažéra má široké spektrum zodpovedností, je zainteresovaná 
v mnohých činnostiach firmy, rieši aj menej významné problémy, napr. na výrobnej úrovni  
a pod. Z týchto dôvodov sa v rámci diplomovej práce budeme venovať spracovaniu 
organizačnej štruktúry a zároveň prerozdeleniu častí zodpovedností generálneho manažéra 
medzi jeho priamych podriadených. 

Po zmapovaní procesov a spolu so spracovávaním organizačnej štruktúry spracujeme 
tiež matice zodpovedností pre jednotlivé procesy. Tieto matice zodpovedností prepoja mapy 
procesov a organizačnú štruktúru navzájom a stanovíme nimi zároveň požadované 
zodpovednosti za jednotlivé procesy, podprocesy a činnosti. Dobre spracované matice 
zodpovedností by tiež mali prispieť k zefektívneniu komunikácie a riadenia procesov, svojou 
prehľadnosťou o zodpovednostiach jednotlivých ľudí v procese.  

V dôsledku významného preskupovania a prijímania zamestnancov v súlade 
s novospracovanou organizačnou štruktúrou a tiež prerozdeľovania mnohých zodpovedností, 
sa naskytá potreba spracovania popisu jednotlivých pracovných pozícií. Tá potreba bola aj 
predtým a vedenie firmy si to uvedomovalo, ale s vyššie uvedenými zmenami sa ešte 
umocnila. Preto v rámci diplomovej práce vypracujeme formulár pre popis pracovnej pozície. 



 

Pre skompletizov
organizačnej štruktúry a p
na vypracovanie prehľadné
vypracovať, v rámci diplo
vedúcich zamestnancov a n
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z hľadiska interných nezhô
nezhodných neopraviteľný
výrobných záznamov 
o identifikovaných nezhod
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vyzdvihnúť, ale na druhej 
nežiaducich situácií a hodn
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merateľné a dosiahnuteľné
postupné zlepšovanie mana

 

ovanie zmien a doplňujúcich nápravných
prerozdeľovania zodpovedností vzišla z pohľ

ľ dného nástroja na riadenie zástupov. K tomuto č

plomovej práce, matice zastupiteľnosti pracovn
 a na úrovni jednotlivých odborov.  

ďalej zistili, že vo firme absentuje zber viacer
ňuje prevádzanie rôznych analýz a hodnotenie 
ráve slabý zber údajov teda častokrát zne
ho cyklu PDCA. Pre zavedenie procesného prí
 cyklu je preto nevyhnutné začať so zbero
ých nezhodách, poruchách a údržbe strojov, vý
eraní, atď. Výsledky z následne prevedených
dklady pre posudzovanie a rozhodovanie. P

č stí a sledovania, by sa tiež malo zaviesť

ntu, či návrhu a vývoja alebo z postupu riešenia
Po oboznámení firmy s týmito skutočnosťa

 rámci tejto diplomovej práce, pre zber 
ovni a ich grafickom znázornení v určitom časo

ov o nezhodách tiež nie je úplné z hľadiska pož
my o spracovaní externých nezhôd- vybavo
zhôd sa len v podprocesoch výroby komponen
ľných kusov. Preto sme sa s firmou dohodli, ž
 z podprocesu montáže doplníme form
odách a ich náprave. Podobu tohto formulár

duje a pozerá sa do budúcnosti, hľadá nové príl
yšovať spokojnosť zákazníkov a pod. Toto
ej strane venuje však málo pozornosti a energie
odnoteniu ich rizík. Tým klesá pripravenosť firm
h riešeniu až po tom, čo reálne nastanú. Bol

č  miere zaviesť manažment rizík.  

ovaním firmy zrejme už vrcholové veden
rme deje a je preto vhodné sa zamyslieť nad
činného kontrolného nástroja.  

avedenie manažmentu kvality požaduje stan
jsi politiky kvality firmy. Z týchto zásad by sa
ľné ciele kvality, ktoré by postupným sprísň
anažmentu kvality v organizácii. 
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4 OPATRENIA
MANAŽMEN

4.1 Teória k mapovan

4.1.1 Všeobecne 
Pre lepšie pochopenie, č
zadefinovať niektoré dôlež

Činnosť- aktivita 
nakladanie materiálu, vysta

Proces- súbor činno
premieňa ich na požadova
alebo u vonkajšieho. Príkl
materiál vo forme tyčí, k
premieňajú na výstupy- ráf

Cieľom mapovani
podrobné informácie o pri
potrebné na premenu vstup
navzájom. Samotný proc
vzájomných väzieb potreb
mapy procesov sú nevyh
orientovaní sa v procesoch
ďalej môžu byť pomôckou
rade uchovávajú postupy 
procesov možno pripodobnť
procesov majú rôznu úroveň
Európy- mapa kľúčového p

Pred samotnou tvo
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č , ktoré sa jednotlivými činnosťami ohýbania, ŕ
ráfiky. [1] 

ania procesov je vytvoriť jednoduché sché
priebehu daného procesu- aké sú vstupy a výs
tupov na výstupy alebo nadväznosť jednotlivý
oces tvorby máp procesov je teda analýzo
rebných na premenu vstupov na zamýšľané vý
vyhnutným nástrojom pri riadení procesov- 
ch, v rozhodovaní, v hľadaní možnej príčiny a 
ou pre zoznámenie nových pracovníkov s proc
py firmy a zabraňujú tak strate know-how 
obniť k zemepisným mapám. Podobne ako zem
oveň podrobností (napr. mapa sveta- mapa kľúč

ľ č o procesu, mapa štátu- mapa podprocesu). [1]  

tvorbou máp je nevyhnutné identifikovať, ktor
ĺň  účel podnikania a prinášajú zisk pre organizá

 fungovanie tých kľúčových Tieto procesy síce
potrebné pre správny chod kľúčových procesov
[11] 

účania mapovania procesov: 

ať zhora dole (od manažérov k robotníkom), 

ť podľa toho, čo musí byť urobené a nie podľa org

ainteresovať ľudí na všetkých úrovniach, 

ť sa na podrobnosti tam, kde to okolnosti vyžaduj

nemala prekročiť rozsah jednej strany, 

í tvoriť logickú postupnosť, 

ľ py musí byť schopný pracovať aj niekto iný okr

usia byť uvedené príslušné dokumenty, 
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 SYSTÉMU 
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Zmapovať procesy možno pomocou viacerých druhov diagramov- napr. kaskádové 
diagramy, stromové diagramy, či vývojové diagramy. [1] [12]  

Práve poslednými menovanými sa v práci budeme ďalej zaoberať.  

4.1.2 Vývojové diagramy 
Vývojový diagram (angl. Flowchart) je jeden z najpoužívanejších nástrojov mapovania 
procesov. Cieľom tohto diagramu je prehľadne graficky znázorniť postupnosť a vzájomnú 
nadväznosť jednotlivých krokov v procese. [12] 

Pri tvorbe vývojových diagramov je často potrebné nájsť kompromis a mapovať 
procesy tak, aby mapy procesov neboli ani príliš všeobecné, že z nich nie je možné 
identifikovať, čo sa v procese odohráva, ale mapy nesmú byť ani príliš detailné a rozsiahle, že 
by sa v nich používateľ strácal. Vtedy je možné použiť vrstvenie do niekoľkých úrovní. Do 
vývojového diagramu je možné spracovať, buď už existujúci alebo ešte len navrhovaný 
proces. Pri tvorbe diagramu si musíme klásť otázky, čo musí byť urobené na to, aby sa vstupy 
premenili na výstupy a nie sa prispôsobovať organizačnej štruktúre v organizácií. Vývojový 
diagram má pevne danú symboliku. [1] [11] [12] 

Základné symboly použité v mapách procesov sú uvedené v tabuľke (tab. 1). 

Tab 1)  Základné symboly vývojových diagramov 

 



 

4.2 Identifikované a z

4.2.1 Identifikované kľúč
Vo firme bolo identifikova
a zahŕňajú životný cyklu
a doručenie k zákazníkovi
nákup, výroba a montáž, pr

Mapy procesov bol
tento proces v podmienka
mapy procesu. 

a zmapované kľúčové procesy vo firme K

kľúčové procesy 
ovaných šesť kľúčových procesov, ktoré napĺňa
lus bicykla od koncepcie a stanovenia požia

ovi. Tie zmieňované kľúčové procesy sú: mar
, predaj, expedícia (obr. 4). 

boli vytvorené pre všetky kľúčové procesy okre
kach tejto firmy má príliš nesúrodú povahu 

 

Obr. 4) Mapa kľúčových procesov 
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4.2.2 Popis kľúčového procesu- Marketing 
Obsahom procesu marketing z pohľadu podnetov na nový model bicykla je sledovanie 
trendov a noviniek na trhu s bicyklami, sleduje sa predaj doma a v zahraničí a robia sa 
analýzy vlastných predajov vrátane medziročných porovnaní. Sleduje sa tiež spoľahlivosť, 
cena a funkčnosť jednotlivých komponentov na bicykloch.  

Požiadavky a spätnú väzbu od zákazníkov získavajú dotazníkovou formou a ohlasmi 
na výstavách. Proces marketingu pre svoju povahu nemá pevne stanovenú postupnosť 
činností. Výstupom z tohto procesu je zadanie na nový model bicykla alebo zadanie pre 
inováciu niektorého už z existujúcich modelov.  

4.2.3 Popis kľúčového procesu- Návrh a vývoj 
Do procesu návrh a vývoj vstupuje výstup z predchádzajúceho procesu, čiže zadanie, vrátane 
požiadaviek, na nový model alebo na inováciu už existujúceho modelu. Mapa tohto procesu 
sa nachádza v prílohách (príloha 1).  

Proces začína tým, že sa preskúma zadanie. Následne sa pristúpi k návrhu prototypu, 
kde okrem zadania musia byť zohľadnené aj  požiadavky z príslušných zákonov a noriem. 
Výstupom z návrhu prototypu je špecifikácia prototypu.  

Podľa navrhnutej koncepcie sa pristúpi k nákupu komponentov, ak je to potrebné, 
alebo rovno do výroby a montáže prototypu. Vyrobený prototyp sa potom posudzuje a testuje, 
či vyhovuje požiadavkám, ktoré sú naň kladené. V prípade, že prototyp nezodpovedá 
požiadavkám, tak je potrebné sa vrátiť opätovne k návrhu prototypu a urobiť nápravu. V 
prípade, že prototyp úspešne prešiel posúdením a testovaním, tak sa vytvoria finálne 
špecifikácie a pätnásť miestne JKPOV číslo nového produktu. Ďalšou činnosťou v procese 
návrhu a vývoja je výpočet konečnej ceny a následná kontrola, či cena zodpovedá vstupným 
požiadavkám. Väčšinou sa jedná iba o formálnu kontrolu, pretože celý postup návrhu a 
vývoja sa robil s vedomím na cenovú hladinu výsledného bicykla. Poslednou činnosťou v 
tomto procese je nafotenie a umiestnenie modelu do katalógu ponúkaných bicyklov. 

Tento proces je síce z veľkej časti realizovaný ako tímová práca, ale v rámci 
nápravného opatrenia mu bola pridelená zodpovednosť, ktorou bude riaditeľ úseku 
manažmentu a služieb.  

4.2.4 Popis kľúčového procesu- Nákup 
Proces nákup zahŕňa postupnosť činností, ktoré sú realizované pri nakupovaní jednotlivých 
komponentov a služieb.  

Proces nákup, z jeho komplexnosti, možno rozdeliť na viacero podprocesov: 
plánovanie nákupu, výber dodávateľa, objednanie tovaru/služby, doručenie tovaru (obr. 5). 
Mapy jednotlivých podprocesov sú uvedené v prílohách (prílohy 2- 5). 

V podprocese plánovanie nákupu je dôležité z relevantných údajov, ktoré doňho 
vstupujú vytvoriť plán nákupu, ktorý je dôležitým dokumentom pre ďalšie fázy procesu 
nákup. 

V podprocese výber dodávateľa sa na začiatku hľadá možný dodávateľ tovaru alebo 
služby. Vyberá sa len z vopred overených dodávateľov alebo z vopred overenej kvality 
produktu dodávateľa. Následne sa od tohto predbežne vybraného dodávateľa vyžiada cenová 
ponuka. Ak sa jedná o zložitejší výrobok, tak je potrebné možnému dodávateľovi poskytnúť 



 

doplňujúce informácie a p
Predložená cenová ponuka

Do podprocesu ob
podprocesu, na základe kto
pre tento konkrétny náku
tovaru alebo služby poža
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Nasledujúce kroky tohto po
z ktorej sa tovar expeduje.

Podproces doručen
skontrolovaním tovaru a 
faktúra nahráva do systému
objednávkou, tak sa táto ne

Pre proces nákup 
pretože každý vedúci svoj
potrebuje. Ďalší dôvod, p č
dochádza k nákupu tovaru 

 

a požiadavky na produkt, aby bol schopný vy
ka je buď vyhovujúca, alebo nie a celý proces s

objednanie tovaru/služby vstupujú informáci
ktorých sa dopytujú tovaru alebo služby u už sc
kup. Dodávateľ je tiež oboznámený s požiad
žaduje. Po vystavení objednávky dodávateľo
forma invoice) je tento dokument potvrdený z
 podprocesu sú závislé od povahy tovaru resp. 

je. 

čenie tovaru obsahuje súbor činností spoje
a jeho následným naskladnením. Po úspešno
mu a vystaví sa príjemka. V prípade, že sa pri k
 nezhoda zaznamená do CMR a rieši sa reklamá

p sú stanovené zodpovednosti podľa druhu 
ojej sekcie, resp. odboru najlepšie rozumie ak

, prečo je to takto dané je ten, že do väčšiny
ru iba zhruba dvakrát ročne. 

 

Obr. 5) Mapa procesu nákup 
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4.2.5 Popis kľúčového procesu- Výroba a montáž 
Proces výroby a montáže je ťažiskovým procesom celej organizácie, pretože v ňom dochádza 
k tvorbe produktov, ktoré sú hlavným účelom podnikania firmy. Pod proces výroby a 
montáže spadajú všetky výrobné, lakovacie a montážne operácie, ktoré sa v organizácií 
prevádzajú. Jedná sa teda o výrobu ráfikov a výplet kolies, výrobu oceľových rámov a vidlíc, 
lakovanie ráfikov, rámov, vidlíc a záverečnú montáž bicyklov. Samotným výrobným a 
montážnym operáciám však predchádza plánovanie výroby.  

Na základe podobnosti výroby ráfikov a výpletu kolies s výrobou oceľových rámov 
a vidlíc a rôznorodosti ostatných operácií možno tento proces rozdeliť na podprocesy: 
plánovanie výroby, výroba komponentov, lakovanie, montáž (obr. 6).  

Tvar mapy procesu, s dvomi rozhodovaniami je stanovený preto, lebo do montáže 
vstupujú komponenty, ktoré netreba vyrábať ani lakovať (brzdy, kľuky, sedlá, svetlá,...), ďalej 
vlastné oceľové rámy a vidlice, ktoré je potrebné vyrobiť a nalakovať, tiež vlastné vyrábané 
kolesá, ktoré sa môžu, ale nemusia lakovať, alebo do procesu môžu vstupovať nakúpené 
nenalakované hliníkové rámy a odpružené vidlice, ktoré je potrebné pred montážou 
nalakovať. Tým sme teda určili všetky možné varianty pre vstupy do montáže, ktoré môžu 
nastať. 

 

Obr. 6) Mapa procesu výroba a montáž 

Mapy jednotlivých podprocesov sú uvedené v prílohách (prílohy 6-9). 
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každom montážnom stanovišti. Z tohto výrobného podprocesu sa vedú výrobné záznamy. Ich 
obsahom sú počty vyrobených kusov, počty zamestnancov na montáži, prestoje a ich dôvody. 
V rámci diplomovej práce doplníme do výrobných záznamov aj formulár pre zber údajov 
o interných nezhodách- ich množstve, náprave aj prevedenej opätovnej kontrole. Po 
zmontovaní určitej série alebo určitého množstva bicyklov dochádza ku kontrole týchto 
bicyklov majstrom. V prípade nezhody sa to rieši podobne ako v podprocese lakovania, čiže 
zadržaním a nahlásením vrchným manažérom, ktorí zhodnotia ďalší postup. Po kontrole 
bicyklov majstrom nasleduje prevzatie bicyklov skladníkom, ktorý pri preberaní kontroluje 
farebnosť a počty kusov podľa výrobného plánu. V prípade zistenia nezhody sa rieši problém 
spolu s vrcholovými manažérmi. V prípade úspešného prevzatia sa bicykle naskladnia do 
skladu a urobí sa odpis komponentov zo skladových zásob a zápis hotových bicyklov do 
skladových zásob. 

Za proces, jednotlivé podprocesy a činnosti sú priradené zodpovednosti podľa matice 
zodpovedností. 

4.2.6 Popis kľúčového procesu- Predaj 
Úlohou procesu predaj je spracovať dopyt od zákazníka a pripraviť tovar k expedícií. Predaj 
sa väčšinou vykonáva na katalógové modely bicyklov, ktoré sú buď už predvyrobené skladom 
alebo je potrebné ich pre zákazníka vyrobiť. Predaj však zahŕňa aj zákazkovú výrobu 
nekatalógových bicyklov s upravenou špecifikáciou a zákazkovú výrobu pre iných výrobcov 
alebo predajcov pod inou značkou. Mapa tohto procesu je v prílohách (príloha 10). 

Na začiatku procesu sa urobia záznamy o dopyte, kde sa zaznamenajú požiadavky 
zákazníka. Následne sa požiadavky preskúmavajú. V prípade, že dopyt je na nekatalógové 
produkty, tak je potrebné sa so zákazníkom dohodnúť na špecifikácií a cene. V tomto prípade 
sa ešte pred začatím výroby požaduje vyplatenie zálohy vo výške tridsať percent z celkovej 
fakturovanej ceny. V prípade, že sa jedná o katalógový model bicykla, tak je postup 
jednoduchší. Ak je dopytovaný tovar skladom, tak sa len zarezervuje, aby sa nepredal 
druhýkrát niekomu inému. V prípade, že skladom nie je, tak sa musí, podobne ako 
nekatalógové modely, vyrobiť. V závere procesu sa požaduje zaplatenie faktúry od zákazníka 
a jej zaplatením sa tento proces končí.  

Zodpovednosti za proces predaja závisia na druhu predávaného tovaru, podrobnejšie 
sú uvedené v matice zodpovedností pre tento proces. Dôvod je ten, že väčšina predaja je na 
katalógové produkty a často sú už dopytované produkty na sklade, čiže predaj má jednoduchý 
priebeh a môže byť zrealizovaný skladníkom bicyklov na oddelení veľkoobchodu. Predaj na 
nekatalógové produkty alebo do vzdialenejšieho zahraničia si vyžaduje individuálnejší 
prístup, do ktorého sú zapojení vedúci výrobnej alebo montážno-odbytovej sekcie. 

4.2.7 Popis kľúčového procesu- Expedícia 
Proces expedície sa delí na dve skupiny a to podľa toho, či sa jedná o expedíciu na domáci 
trh, alebo do zahraničia (obr. 7). Mapy podprocesov expedície na domáci a expedície na 
zahraničný trh sú v prílohách (prílohy 11-12). 

V prípade expedície na domáci trh zaobstarávajú rozvoz vo väčšine prípadov vlastným 
autom. Avšak občas nastane situácia, že zákazník si sám príde pre tovar. 

V prípade expedície do zahraničia je táto expedícia zabezpečená prepravnou 
spoločnosťou, ktorú objednáva, buď sama firma alebo zákazník. Rozdiel medzí expedíciou na 
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použiť líniovo štábnu štruktúru, ktorá vychádza z funkčnej štruktúry. Jej bližšiemu popisu sa 
však venovať nebudeme, vzhľadom na to, že v práci bude ďalej spracovávaná organizačná 
štruktúra pre stredne veľkú firmu. Výhody funkčnej štruktúry plynú z jej podstaty, napr. 
efektívne využívanie zdrojov, jednoduchšia koordinácia a výmena informácií vo vnútri 
útvarov alebo prijímanie strategických rozhodnutí na úrovni vrcholového vedenia a tí potom 
delegujú nižšie postavených zamestnancov v súlade so stratégiou firmy. Medzi nevýhody 
takejto organizačnej štruktúry patrí napríklad pomalší priebeh rozhodovacieho procesu, lebo 
väčšina rozhodnutí sa prijíma na najvyššej, už tak dosť vyťaženej, úrovni, ďalej sa môže 
vyskytnúť menšia inovačná aktivita zamestnancov, či nejasný podiel jednotlivých činností na 
celkovom úspechu. [1] 

Divízna forma organizačnej štruktúry sa uplatňuje v podnikoch, kde už funkčná 
nestačí, tzn. hlavne v prípade, keď rastie produktová rozmanitosť, zvyšuje sa počet 
zákazníkov a firma vstupuje na nové trhy. V tomto prípade sa kladie dôraz na výstupy 
a zlučujú sa dohromady všetky činnosti potrebné k výrobe určitého produktu. To v praxi 
znamená, že napríklad divízia A vyrába výrobok A,  divízia B zase výrobok B a každá z nich 
má vlastný návrh a vývoj, nákup, výrobu atď. (obr. 9). Divízie majú relatívne veľkú 
autonómiu v rámci organizácie. Výhodou tejto štruktúry je rýchlejšie prispôsobenie sa 
meniacim podmienkam alebo požiadavkám zákazníkov, lebo zmeny sú prijímané v rámci 
jednotlivých divízií,  ďalej zamestnanci sa viac zameriavajú na konečný produkt alebo zdravá 
rivalita medzi divíziami, ktorá podnecuje aktívny prístup. Nevýhodou je menej efektívne 
využívanie zdrojov, lebo každá divízia prevádza rovnaké činnosti zvlášť alebo ďalšou 
nevýhodou môže byť tiež nižšia špecializácia zamestnancov v jednotlivých divíziách. [1] 

 

Obr. 8) Funkčná organizačná štruktúra [1] 

 

Obr. 9) Divízna organizačná štruktúra [1] 

V niektorých podnikoch sa možno stretnúť aj s tzv. hybridnou štruktúrou, ktorá je 
kombináciou funkčnej a divíznej štruktúry. [1] 
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4.5 Teória k maticiam zodpovedností 

Matica zodpovedností sa používa na stanovenie rolí jednotlivých členov, resp. zamestnancov 
väčšinou v projektoch alebo v procesoch. [13] 

Táto matica má jednoduchú konštrukciu, jedná sa o akúsi tabuľku, kde sú v riadkoch 
zoradené činnosti alebo úlohy a v stĺpcoch osoby, ktoré sa nejakou formou podieľajú na 
realizácií projektu, resp. procesu. Do políčok sa zväčša vpisujú písmená, označujúce rolu tej 
danej osoby pri konkrétnej činnosti. [13] 

Často používaná je matica zodpovedností RACI, ktorej názov je odvodený zo 
začiatočných písmen anglických slov- Responsible (kto je zodpovedný za prevedenie 
činnosti), Accountable (kto rozhoduje a zodpovedá za činnosť), Consulted (kto môže poradiť, 
skonzultovať) a Informed (kto má byť informovaný o priebehu alebo výsledkoch činnosti). 
[13] 

Spracovanou maticou zodpovedností možno odhaliť osoby, ktoré majú až príliš veľa 
zodpovedností alebo práve naopak príliš málo a upraviť tak prerozdelenie zodpovedností. 
Táto matica svojou prehľadnosťou tiež prispieva k efektívnejšej komunikácií aj 
zainteresovaných zamestnancov navzájom aj externých osôb s týmito zamestnancami. [13] 

4.6 Teória k popisom pracovných pozícií 

Popis pracovnej pozície je dokument, ktorý poskytuje informácie väčšinou o náplni práce 
danej pozície, o začlenení pozície v organizačnej štruktúre firmy, o požiadavkách na 
zamestnanca, ktorý by mal na tejto pozícií pracovať a pod. [14] 

Dobre spracovaný popis pracovnej pozície je užitočným dokumentom pri riadení 
ľudských zdrojov. Pomocou neho možno hodnotiť spôsobilosť a vhodnosť stávajúcich 
zamestnancov na danej pracovnej pozícií a tiež plánovať ich prípadný ďalší rozvoj. Pre 
zamestnancov, ktorí sú noví na danej pracovnej pozícií, možno pomocou neho zostaviť 
adaptačný proces. Pri tvorbe inzercie pre hľadanie nových zamestnancov sa dá použiť 
zostručnená verzia spracovaného popisu pracovnej pozície alebo z neho prinajmenšom čerpať 
informácie. [14] 

Pri tvorbe popisov pracovných pozícií platia určité zásady, ktoré by mali byť 
dodržané: 

•  popis pracovnej pozície by nemal byť príliš rozsiahly, 
•  štruktúra všetkých spracovaných popisov pracovných pozícií vo firme by mala 

byť rovnaká, 
•  popis musí byť vytvorený pre každú pracovnú pozíciu vo firme, 
•  popisy pracovných pozícií sa musia pravidelne aktualizovať s meniacimi sa 

podmienkami vo firme. [14] 

S popisom svojej pracovnej pozície musí byť každý zamestnanec preukázateľne 
oboznámený. [14] 

4.7 Teória k maticiam zastupiteľností 

Matica zastupiteľnosti je ďalším užitočným nástrojom pri riadení ľudských zdrojov. Táto 
matica prehľadne znázorňuje, kým možno adekvátne zastúpiť jednotlivých zamestnancov 
v prípade ich neprítomnosti. 
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Pripravením formuláru popisu pracovnej pozície a matíc zastupiteľností (obr. 13) sme 
chceli zakončiť proces zmien v problematike organizačnej štruktúry a prerozdeľovania 
zodpovedností  a pridať do tejto problematiky ďalšie nástroje riadenia. Matice zastupiteľností 
sme spracovali pre úroveň vedúcich zamestnancov a ďalej pre úroveň jednotlivých odborov, 
resp. sekcií, v prípade že v tej sekcii sa odbor nenachádza. To znamená, že najnižšia uvedená 
organizačná úroveň v tabuľke zastupiteľností pre vedúcich zamestnancov, je najvyššou 
organizačnou úrovňou uvedenou v tabuľkách zastupiteľností pre jednotlivé odbory alebo 
sekcie.  

Spracovanie popisov jednotlivých pracovných pozícií a vyplnenie tabuliek 
zastupiteľností už nebolo realizované v rámci tejto diplomovej práce. Formulár popisu 
pracovnej pozície a ostatných matíc zodpovedností nájdete v prílohách (prílohy 24-33). 

 

Obr. 13) Matica zastupiteľností pre úroveň vedúcich zamestnancov 

4.9 Teória k formulárom pre zber údajov a vedenie záznamov 

Formulár je akási predpripravená šablóna, do ktorej sa doplňujú požadované informácie. 
Formulár by mal byť rozvrhnutý tak, aby sa doňho jednoducho  a prehľadne dali doplniť 
všetky požadované informácie. Svojím rozvrhnutím by nás mal viesť postupnými krokmi tak, 
aby sme na nič dôležité nezabudli a čo možno najviac odzrkadľoval reálny chod činností. 

Z formuláru sa po jeho vyplnení stáva záznam, ktorý nás informuje o stave 
sledovaného objektu, veličiny, oblasti,... v určitom čase alebo časovom intervale. Dobre 
vedené záznamy sú zdrojom cenných informácií pre prevádzanie rôznych analýz a 
následné rozhodovanie. 

4.10 Zhrnutie k formulárom pre zber údajov a vedenie záznamov 

V rámci diplomovej práce sme spracovali formulár pre zber údajov o interných nezhodách 
(obr. 14). Formulár obsahuje polia pre základné informácie o identifikovanej nezhode, jej 
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5 ZÁVER 
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iedli analýzu súčasného stavu systému mana
výsledkov z analýzy, vypracované vybrané do
ania procesov.  

vymedzením pojmu kvalita a stručným obo
oby v cechoch až po súčasnosť. Potom sme sa
001:2015 a previedli jej rozbor. V ďalšom krok
spísali črty ideálneho modelu manažmentu 

 súčasnej literatúry venovanej manažmentu a
ali v jednotlivých oblastiach, ktorých bolo ce
ikácia, ľudské zdroje, dokumentované inform
aním teoretickej časti práce týmto spôsobom

voči ktorému sme mohli jednoduchým spôsob
ntu vo firme. Táto časť ďalej poskytuje cenné 
ením je firma na dobrej ceste k zavedeniu ce
ľa normy ISO 9001:2015. 

č ť ráce začína stručným predstavením firmy Kenz
nalýza aktuálneho stavu systému manažmentu v

manažmentu z teoretickej časti práce. Analý
stí ako popis ideálneho modelu. Z poznatkov z
čania na doplnenie systému manažmentu, v súl
žitej literatúre. Samotné zhodnotenie a závery 
aktuálnom stave ich systému manažmentu 
 manažmentu kvality a dobrej praxe a tie
doplnenie v prípade zavádzania certifikovaného
a len ako dobrý zdroj námetov pre zlepše

č ti práce, sme sa po dohode s vedením firmy n
ybraných doplňujúcich opatrení – mapovaniu 
 matíc zodpovedností a zastupiteľností a na 
acovnej pozície, zberu údajov o interných nezho
ženým excelovským súborom pre jednoduché 

anými doplňujúcimi opatreniami sa nachádza
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ení na doplnenie systému 
r.o., na základe zisteného 
snažili naplniť stanovené 

ranej organizácií, 
nia nástrojov riadenia, 
odmienok. 

ej teoretickej časti práce 
časti sme voči tomuto 
anažmentu vo firme. Na 
 doplňujúce opatrenia do 

č boznámením s vývojom 
 sa dôkladne oboznámili 
roku sme k riešeniu práce 

na úrovni požiadaviek 
 a riadeniu akosti. Tento 
celkovo šestnásť – napr. 
rmácie, riadenie nezhôd, 
m sme si vytvorili vzor 
sobom porovnania zistiť 
né informácie pre spôsob 
 certifikovaného systému 

nzel s.r.o.. Následne bola 
tu vo firme, vzhľadom na 
alýza bola prevedená na 
v z analýzy sme vyvodili 
súlade s normou a dobrou 
ry z analýzy sú pre firmu 
u vzhľadom na súčasné 
tiež o oblastiach, resp. 

ého systému manažmentu 
pšenie systému riadenia 

na základe ich potreby, 
iu procesov, spracovaniu 
na koniec vypracovaniu 
zhodách a spotrebe farieb 
hé grafické vyhodnotenie 
za ešte teoretický popis 
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k jednotlivým opatreniam – o čo sa jedná, aký môže mať prínos pre riadenie v podniku, aké 
zásady a odporúčania pri spracovávaní dodržať, atď. 

Prínosy tejto diplomovej práce pre firmu možno zhrnúť v nasledujúcich bodoch: 

•  znalosť aktuálneho stavu systému manažmentu vzhľadom na súčasné 
požiadavky systému manažmentu kvality a dobrej praxe, 

•  oblasti, resp. opatrenia potrebné na doplnenie v prípade, že by sa rozhodli 
zaviesť certifikovaný systém manažmentu kvality v súlade s normou ISO 
9001:2015, 

•  identifikované a zmapované procesy sú základom pre zavedenie procesného 
prístupu, 

•  samotný proces mapovania donútil vedenie zamyslieť sa nad tokom činností 
a uvedomiť si ich následnosť a vzájomnú interakciu, 

•  mapy procesov uchovávajú firemné know-how, zaužívané spôsoby a postupy, 
•  stanovené zodpovednosti za procesy a činnosti sprehľadnia a zefektívnia ich 

priebeh a vzájomnú komunikáciu zamestnancov, 
•  spracovávaním matíc zodpovedností sa optimalizovalo prerozdelenie 

doterajších zodpovedností za činnosti, 
•  spracovaná organizačná štruktúra jasne vymedzuje vzťahy nadriadenosti 

a podriadenosti jednotlivých zamestnancov, 
•  organizačná štruktúra spracovaná až na úroveň jednotlivých pracovných 

pozícií dáva prehľad o tom, ktoré konkrétne pracovné pozície je potrebné 
obsadiť, 

•  pomocou pripraveného formulára sa zjednoduší práca pri potrebnom popise 
pracovných pozícií, 

•  doplnením predpripravených matíc zastupiteľností sa sprehľadní vzájomné 
zastupovanie zamestnancov a zabezpečí adekvátny zástup, 

•  všetky opatrenia týkajúce sa organizačnej štruktúry a stanovovania 
zodpovedností prispeli k tomu, aby každý zamestnanec naozaj vedel – aká je 
jeho náplň práce, koho je potrebné informovať, s kým spolupracovať, koho 
zastupovať, resp. kým bude zastúpený, komu sa zodpovedať a za ktorú oblasť, 
činnosť prípadne zamestnancov niesť zodpovednosť, 

•  príliš vyťažené vrcholové vedenie bolo odbremenené od časti zodpovedností, 
•  z údajov o spotrebe farieb možno presnejšie určiť náklady na lakovanie a teda 

prispeje to k lepšej kalkulácií výslednej ceny produktu alebo služby lakovania, 
•  z údajov o spotrebe farieb možno objasniť podozrenie na rozdiely medzi 

spotrebou farieb jednotlivých lakovačov a tým znížiť náklady, 
•  podpisom pod nápravu a následnú kontrolu zhody interných nezhôd do 

formulárov, možno docieliť dôslednejšiu nápravu nezhôd a samozrejme 
možnosť spätnej sledovateľnosti, v prípade potreby, 

•  oba formuláre pre zber údajov sú zdrojom cenných informácií pre prevádzanie 
analýz a hodnotenie dopadov zmien. 

Z obsahu a z náležitostí vypracovaných v rámci diplomovej práce vyplýva, že ciele 
práce sa podarilo splniť. I keď zo začiatku pri vypracovávaní zadania práce sa zamýšľalo, že 
výstupom bude návrh riadenia vybraného procesu, ale po zistení aktuálnej situácie vo firme 
a komunikácií s vedením firmy sme sa rozhodli doplniť systém manažmentu formou 



 

jednotlivých opatrení so š
z hľadiska využívania nást
časti práce, pri analýze celk

S doplňovaním a z
dalo ďalej pokračovať, p
oveľa viac, ako bolo mo
napríklad – zmapovanie 
jednotlivé procesy, stano
rozšírenie zberu údajov 
dodávateľov a vyššieho stuň

 širším záberom, ako len na jeden vybraný p
ástrojov riadenia bola súčasťou hĺbkovej analý
elkového stavu systému manažmentu. 

zlepšovaním systému manažmentu vo vybra
č ť  pretože navrhovaných oblastí a opatrení na 

možné v rámci tejto diplomovej práce sprac
 podporných a riadiacich procesov, stanove

anovenie jednoznačnejších zodpovedností p
v a vedenia záznamov, zavedenie manažme
 stupňa preventívnej údržby, stanovenie politiky
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 proces. Taktiež analýza 
lýzy prevedenej v druhej 

branej organizácií, by sa 
na doplnenie systému je 

covať. Medzi ne patrí 
venie ukazovateľov pre 
 pre niektoré procesy, 
mentu rizík, hodnotenie 
iky a cieľov kvality, atď. 
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PRÍLOHA 33 – MATICA ZASTUPITE ĽNOSTI ODBOR 
VÝROBY RÁFIKOV A VÝPLETU KOLIES 
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INTERNÝCH NEZ

– FORMULÁR PRE ZBER
EZHODÁCH  
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PRÍLOHA 35 – FORMULÁR DO VÝROBY PRE ZBER 
ÚDAJOV O SPOTREBE FARIEB V LAKOVNI 
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ČASŤ EXCELOVSKÉHO SÚBO
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ÁZORNOSŤ) 
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ORU PRE ZBER 
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