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Abstrakt 

Bakalárska práca sa zameriava na štúdium priechodu zákazky výrobným podnikom, kde 

na základe poskytnutých informácií analyzuje súčasný stav podniku. Popisuje priebeh 

zákazky od prijatia dopytu od zákazníka až k expedícii hotového výrobku. Cieľom je 

navrhnúť opatrenia, ktoré zefektívnia priebeh procesu. 

Abstract 

This bachelor’s thesis focuses on the study of processing order in manufacturing 

company, where on the basis of information provided analyses the current situation of the 

company. It describes the processing of the order from receiving the customer request to 

the shippment of final product. The aim is to propose measures that will make the process 

more effective. 
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Úvod 

Proces priebehu zákazky podnikom je jedným z najdôležitejších procesov, ktoré v 

podniku prebiehajú. Zúčastňujú sa ho takmer všetky oddelenia a preto je potrebná 

vnútropodniková komunikácia na vysokej úrovni. Každý podnik sa usiluje o vedúcu 

pozíciu na trhu a preto je podstatné, aby jeho výrobky boli čo najvyššej kvality, dodávané 

včas a aby uspokojili požiadavky zákazníka. 

Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiou priebehu zákazky podnikom TRENS SK, a. s. 

so sídlom v Trenčíne. Hlavným predmetom podnikania tejto spoločnosti je výroba 

obrábacích strojov. Podnik patrí už takmer osemdesiat rokov k špičke strojárskej výroby 

v Slovenskej republike i v strednej Európe. 

Práca je rozdelená do troch častí a to časti teoretickej, analytickej a návrhovej. V 

teoretickej časti práce budú podrobne popísané dôležité pojmy, ktoré súvisia s danou 

problematikou ako teória riadenia zákazkovej výroby, výrobný proces, technická príprava 

výroby, popis nákupu materiálu a systém riadenia kvality výrobkov. V druhej časti bude 

charakterizovaná mnou vybraná spoločnosť TRENS SK, a. s. a samotný priebeh zákazky 

podnikom. Proces bude zanalyzovaný od prijatia dopytu od zákazníka až po samotnú 

expedíciu výrobku. V poslednej časti budú navrhnuté riešenia zistených nedostatkov, tak 

aby sa celý proces zefektívnil.  
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1 Ciele práce, metódy a postupy spracovania 

Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie opatrení, ktoré povedú 

k optimalizácii procesu priebehu zákazky podnikom, na základe rozboru súčasného stavu 

podniku. 

Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom splnenia čiastkových úloh. Prvou úlohou je 

spracovanie teoretickej časti práce, ktorá sa zaoberá problematikou týkajúcou sa 

zákazkovej výroby. Slúži k pochopeniu dôležitých pojmov a princípov analytickej časti. 

Ďalšou je za zmapovať súčasný stav podniku a zistiť prípadné nedostatky v celom 

procese priebehu zákazky. Následne navrhnúť konkrétne princípy eliminácie zistených 

nedostatkov a ďalej vymyslieť vhodné návrhy na zlepšenie a optimalizáciu procesu. 

Poslednou úlohou je ekonomické zhodnotenie jednotlivých navrhnutých variant na 

zlepšenie a analýza ich dopadu na podnik. 

Prvým krokom je zoznámenie sa s chodom podniku, zistiť ako fungujú jednotlivé 

oddelenia a ako sa ich činnosť premieta do samotného procesu priebehu zákazky. Ďalej 

zhromaždiť potrebné zdroje pre vypracovanie teoretickej časti práce, k vysvetleniu 

základných pojmov a súvislostí. V analytickej časti práce potom popísať proces priebehu 

zákazky od prijatia dopytu od zákazníka po expedíciu hotového výrobku. Posledným 

krokom je návrh riešenie na zlepšenie problematických častí procesu.  
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2 Teoretické východiská práce 

V tejto časti bakalárskej práce sa budem zaoberať objasnením dôležitých pojmov, ktoré 

sú potrebné k vypracovaniu analytickej časti. Jedná sa o pojmy úzko súvisiace s výrobou 

a jej riadením, výrobným procesom a riadením kvality výrobkov. 

2.1 Popis výrobného procesu 

Výroba slúži k uspokojeniu potrieb zákazníkov pomocou tvorby vecných statkov 

a služieb. Patrí k najdôležitejším častiam hodnototvorného reťazca. Výrobný proces teda 

môžeme nazvať vlastnou realizačnou časťou hodnototvorného procesu, kde ako výsledok 

cieľavedomého ľudského správania s využitím vstupných faktorov zabezpečuje daný 

transformačný proces čo najhodnotnejší výstup. Kombinovanie faktorov za účelom 

vytvorenia produktov alebo služieb je teda vo svojej podstate výroba. Jej uskutočnenie 

prebieha pomocou podnikového výrobného systému (Tomek, Vávrová, 2014, s.26). 

Výrobné faktory (alebo výrobné zdroje) sú zdroje, ktoré vstupujú do výrobného procesu. 

Podľa Keřkovského (2009, s. 1) sa výrobné faktory rozdeľujú na štyri hlavné skupiny:   

- prírodné zdroje (pôda – prírodné zdroje, orná pôda, lesy, zdroje nerastných 

surovín, voda, vzduch), 

- práca (ľudské zdroje), 

- kapitál (reálny kapitál - výrobné faktory, ktoré vznikajú počas výroby a sú ďalej 

využívané ako vstupy  do ďalšej výroby, finančný kapitál), 

- informácie. 

 

Obr. 1 Kolobeh výrobných faktorov, tovaru, služieb a kapitálu vo firme (upravené podľa Keřkovský, 2009,s. 

2) 
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2.1.1 Typológia výrobného procesu 

Štruktúra, riadenie a usporiadanie výroby (výrobného systému) závisí na objeme výroby, 

charaktere výrobku (alebo služby), použitých technológiách, trhu, charaktere dopytu a na 

ďalších faktoroch. Keřkovský (2009, s. 9) rozdeľuje výrobné systémy (procesy) podľa 

nasledujúcich hľadísk: 

- Podľa miery plynulosti výrobného procesu: 

• plynulá výroba – prebieha nepretržite, teda dvadsaťštyri hodín denne, 

sedem dní v týždni v priebehu celého roka, nazýva sa teda aj výroba 

nepretržitá. Výnimkou sú iba nutné prerušenia určené k opravám. Používa 

sa napr. pri spracovaní ropy či výrobe surovej oceli, 

• prerušovaná výroba – výrobný proces je možné pozastaviť (prerušiť) 

a pokračovať v ňom inokedy, prebieha iba v určených časoch napr. od 

ôsmej do dvadsiatej druhej hodiny, päť dní v týždni. Je typická pre 

strojárenské odvetvia. 

- Podľa množstva a počtu druhu výrobkov: 

• kusová výroba – býva realizovaná v malom množstve prostredníctvom 

univerzálnych strojov a zariadení. Charakteristická je veľkým počtom 

vyrábaných výrobkov (veľká varieta). Ďalej sa delí na kusovú výrobu 

opakovanú a neopakovanú. Priebeh kusovej výroby sa mení v závislosti 

na momentálnom výrobnom programe. Možno povedať, že riadenie 

kusovej výroby je komplikovanejšie ako riadenie výroby hromadnej 

a sériovej. Príklady kusovej výroby: opravy rodinných domov, zákazkové 

krajčírstvo, poistenie rizikových klientov atď., 

•  sériová výroba – výrobky sú vyrábané v dávkach (sériách), kedy sa po 

dokončení série výrobku jedného prechádza na výrobu výrobku ďalšieho. 

Ak sú série výrobkov rovnako veľké a opakujú sa pravidelne, tak sa jedná 

o rytmickú sériovú výrobu, ak tomu tak nie je hovoríme o nerytmickej 

sériovej výrobe (Keřkovský, 2009, s. 9-10). Sériovú výrobu môžeme ďalej 

rozlišovať podľa veľkosti obmeny vyrábaných produktov a to na výrobu 

malo-, stredne- a veľkosériovú. Ako príklad možno uviesť výrobu 

automobilov (Tomek, Vávrová, 2014, s. 47), 
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• hromadná výroba – jeden druh výrobku je vyrábaný vo veľkom 

množstve. Výrobný proces je do značnej miery ustálený a po celú dobu 

výroby sa pravidelne opakuje. (Keřkovský, 2009, s. 10). Plánovanie je 

zamerané na objem výroby a stroje sú napevno prispôsobené  vybranému 

výrobku, stupeň automatizácie a mechanizácie je značne vysoký. 

Výhodou hromadnej výroby je výrazné znižovanie nákladov na jednotku 

produkcie. Príkladom je výroba nápojov či hutná druhovýroba (Tomek, 

Vávrová, 2014, s. 47). 

Štruktúra a výška nákladov závisí na rozdieloch v charaktere používaných technológií, 

a organizácií výroby v jednotlivých druhoch výroby, ako môžeme vidieť na obr. 2. Pre 

kusovú výrobu sú charakteristické nízke fixné náklady a strmo rastúce variabilné náklady 

s objemom výroby, teda aj celkové náklady Nk. Vysoké fixné náklady sú typické pre 

hromadnú výrobu, tak ako s objemom produkcie len veľmi mierne rastúce variabilné 

náklady a celkové náklady Nh. Celkové náklady sériovej výroby Ns ležia medzi týmito 

dvoma prípadmi (Keřkovský, 2009, s. 10). 

 

Obr. 2 Štruktúra nákladov v závislosti na objeme produkcie (prevzaté z Keřkovský, 2009, s.11) 

Tomek a Vávrová (2000, s. 19) ďalej členia výrobný proces do troch fáz: 

- predzhotovujúci – alebo predvýroba, napr. obrábanie, tvárenie či výroba 

základných dielov, 
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- zhotovujúci – v praxi sa jedná o takzvanú predmontáž ako je výroba základných 

zostáv, 

- dohotovujúci – môže byť samotná montáž, napr. výroby finálneho výrobku 

(Tomek, Vávrová, 2000, s. 19). 

2.2 Teória riadenia zákazkovej výroby 

Zákazková výroba je výroba kusová, ktorá je uskutočňovaná len na základe objednávok 

od konkrétnych zákazníkov (Keřkovský, 2009, s. 10). 

Predmet riadenia výroby možno chápať ako systém pojmov a nástrojov výrobného 

managementu. Rozpracováva teda dané úlohy a fyzickému systému tvory výkonov 

predkladá riadiace veličiny, ktoré sa týkajú najmä termínov zadávania a odvádzania 

dávok alebo operácií a vyrábaného množstva. Ďalej činí príslušné rozhodnutia na základe 

spätnej väzby z výrobného procesu a porovnania plánu so skutočnosťou. 

Pod komplexný pojem riadenie výroby a logistiky možno zahrnúť taktiež riadenie 

pohybu materiálu a výrobkov od dodávateľov do podniku a ďalej na jednotlivé 

pracoviská, takisto ako výrobkov a polotovarov z pracovísk a podniku ku koncovému 

zákazníkovi (Tomek, Vávrová, 2000, s. 17-18). 

Riadenie výroby taktiež slúži k optimalizácií fungovania výrobných systémov s ohľadom 

na vytýčené ciele. Výrobný systém zahŕňa nasledujúce činitele: prevádzkové priestory, 

technické zariadenie, suroviny, polotovary, informácie, energie, pracovníkov 

podieľajúcich sa na výrobe, hotové a rozpracované výrobky a odpady. V riadení výroby 

sa predovšetkým jedná o časové, vecné a priestorové zladenie (Keřkovský, 2009, s. 3).  

Z hľadiska riadenia zákaziek sa výrobný proces rozdeľuje na dva okruhy: 

- riadiaci okruh orientovaný na zákaznícke zákazky – konečná montáž sa riadi 

na základe objednávok zákazníkov. Pristupuje k tomu skutočnosť akú širokú majú 

zákazníci voľbu (vnútorné vybavenie, povrchovú úpravu, typ produktu atď.), 

a potom problém ako dopredu svoje požiadavky predkladajú. Vytvárať zásoby 

hotových výrobkov sa v tomto prípade považuje za neekonomické. Plán pre 

montáž vychádza z kapacity montážnych pracovísk v danom časovom období. Je 

potrebné sledovať či sú k dispozícií potrebné diely na montáž a súčasne je treba 

zabezpečiť prísun súčastí s predchádzajúcich výrobných fáz.  
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Ak koordinácia prebieha spôsobom, kedy procesy, ktoré predchádzajú montáži, 

sú určené až keď je definitívne určený montážny program, tak je plne uplatňovaný 

princíp pull. Hovoríme teda o zaistení vstupov synchronizovane s výrobou. 

- riadiaci okruh orientovaný prognosticky – riadenie je založené na očakávaní 

budúceho dopytu. Podľa tejto predpovede je zostavený plán, podľa ktorého 

pracujú jednotlivé výrobné úseky. Vyrábajú sa diely a podzostavy, ktoré sú 

uskladnené a ak príde konkrétna zákaznícka zákazka tak sa preveruje ich 

pohotovosť. Na základe toho sa potom zvolí termín dodania konkrétneho výrobku 

(Tomek, Vávrová, 2014, s. 41). 

Na obrázku 3 je znázornená zákazková schéma, ktorá zobrazuje priebeh zákazky od 

prijatia objednávky až po ukončenie samotnej zákazky. 

 

Obr. 3  Zákazková schéma  (upravené podľa PK Tender, 2005) 

2.3 Popis nákupu materiálu 

Nákup predstavuje funkčnú činnosť podniku a patrí medzi najdôležitejšie podnikové 

aktivity. Začína ním transformačný proces, ktorý v podniku prebieha. Do nákupu spadajú 

tie činnosti podniku, ktorých úlohou je získanie hmotných aj nehmotných vstupov. 

Nezahŕňame však do neho nákup (alebo obstarávanie) kapitálu a pracovnej sily. 

Materiálové vstupy do reprodukčného procesu sú zabezpečované súborom činností 

podniku, ktoré súvisia so stanovením potrieb materiálových zdrojov na zaistenie 

predmetu činnosti podniku a spojených s ich obstarávaním, príjmom, dopravou, 
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distribúciou vstupov (skladové hospodárstvo), riadením zásob a ich prípadnou úpravou 

pred dodaním do výroby, kontrolou a reklamáciou nekvalitných vstupov. 

Vstupy sú zabezpečené v požadovanom množstve, čase, sortimente a kvalite, 

s minimálnymi nákladmi vyplývajúcimi z procesu obstarávania a skladovania materiálu. 

Nákup zabezpečuje obvykle útvar nákupu (Tomek, Hofman, 1999, s.16-17). 

2.3.1  Základné funkcie a ciele nákupu 

Základnou funkciu útvaru nákupu je efektívne zabezpečovanie priebehu základných, 

pomocných a obslužných výrobných aj nevýrobných procesov surovinami, materiálom 

a výrobkami (ďalej len materiálom) a službami. A to všetko v potrebnom množstve, čase, 

mieste, kvalite a sortimente. 

Ciele nákupu vyplývajú zo základných cieľov podniku a sú nasledovné: 

- uspokojovanie potrieb, 

- znižovanie nákupných nákladov, 

- zvyšovanie akosti nákupu, 

- znižovanie nákupného rizika, 

- zvyšovanie flexibility nákupu, 

- podporovanie nákupných cieľov orientovaných na verejné záujmy (Tomek, 

Hofman, 1999, s. 18-19). 

2.3.2  Faktory ovplyvňujúce nákup 

Pri nákupnom procese sa malé podniky rozhodujú väčšinou na základe očakávanom 

dopyte zákazníkov. Zatiaľ čo veľké podniky vychádzajú z podnikových plánov výroby 

a predaja. Tomek a Hofman (1999, s. 23 - 25) udávajú nasledujúce faktory ovplyvňujúce 

nákupné rozhodnutia: 

- podmienky dodávky – dodávka musí byť realizovaná za určitých dodacích 

a platobných podmienok, ktoré musia byť uvedené v kúpnej zmluve, 

- akosť – vhodnosť materiálu alebo výrobku pre zamýšľaný účel, cieľom je 

nakúpiť kvalitné suroviny za čo najnižšie ceny, 
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- množstvo – nákup odpovedajúceho množstva materiálu tak, aby nenastal 

prebytok zásob a aby neboli nutné zbytočne časté objednávky a vyššie jednotkové 

náklady, 

- cena – zaistenie najvyššej hodnoty tovaru splňujúceho špecifické požiadavky za 

čo najnižšiu nákupnú cenu, 

- čas – materiál musí byť k dispozícii práve vtedy, keď je potrebný vo výrobnom 

procese alebo k dokončeniu výrobku. Je potrebné sa vyhnúť problémom 

s nadmernými alebo nedostatočnými zásobami, ktoré vznikajú z nevydareného 

plánovania ale aj iných dôvodov a preto je dôležité rozhodnutie, kedy nakúpiť 

materiál, 

- dodávateľ – výber vhodného dodávateľa je jedným z hlavných predpokladov 

dobrého nákupu, preto musia byť vyberaní starostlivo podľa potrieb podnikateľov 

a je žiadúce ich poznať bližšie. 

2.3.3  Riadenie akosti v nákupe 

Nákupné oddelenie je významným faktorom zaistenia akosti výrobku, vzhľadom k výške, 

ktorú predstavujú náklady na materiál v kalkulácii výrobku. Činnosti, ktoré zaisťuje 

nákup v súvislosti s riadením akosti podniku, možno rozdeliť do dvoch rovín: 

- zaisťovanie akosti materiálu: 

• výber dodávateľov vzhľadom na požiadavky na akosť, cenu, množstvo 

a termíny, 

• uskutočňovanie kontroly akosti a dojednávanie dohôd o zaistení akosti, 

• vytváranie stálych kontaktov s dodávateľom, vzájomná informovanosť 

a poskytovanie pomoci, 

• jednanie o spoločných zámeroch a náhradách, 

- kontrola akosti: 

• zabezpečenie kontroly prijímaných materiálov, 

• kontrola termínov dodávok, 

• udržovanie zásob (Tomek, Vávrová, 2000, s. 340). 
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2.4 Technická príprava výroby 

Tomek a Vávrová (2014, s. 52) definujú technickú prípravu výroby (bežne označovanú 

ako TPV) ako súbor vzájomne spojených aktivít výrobného podniku. Ich úlohou je 

pripraviť ekonomicky a technicky efektívne a účelné riešenie produktu, technológie 

a organizácie výroby tak, aby vyhovovali požiadavkám trhu (ponuka riešenia týchto 

potrieb), s vlastnými ekonomickými a mimoekonomickými cieľmi podniku a aby boli 

v súlade s technologickými a kapacitnými možnosťami. Predmetom TPV môže byť nový 

ale aj upravovaný výrobok. Výrobu nemožno zahájiť ani zabezpečiť jej priebeh a dodržať 

termíny dodávok požadované zákazníkmi bez úspešného vyriešenia TPV.  

Technická príprava výroby sa zvyčajne rozlišuje: 

- vývojová, spojená so vznikom nových výrobkov; 

- prevádzková, spojená so zmenami alebo rôznymi úpravami už existujúceho 

výrobku (Tomek, Vávrová, 2014, s. 52). 

Na náročnosť a časový rozsah TPV majú vplyv hlavne technické vlastnosti výrobku, 

prevádzkové podmienky, stupeň inovácie, materiálová náročnosť, povaha 

technologických premien, organizačné a ekonomické podmienky firmy, vrátane 

schopností príslušných pracovníkov, úroveň vývoja či výsledky vlastného výskumu. 

TPV sa člení vzhľadom k rozsahu činností na: 

- konštrukčnú prípravu výroby, 

- technologickú prípravu výroby, 

- organizačnú prípravu výroby (Tomek, Vávrová, 2014, s. 53). 

2.4.1  Konštrukčná príprava výroby 

Ku konštrukčnému riešeniu môžeme pristúpiť ak je zhromaždený dostatok informácií 

potrebných k inovácii či iným formám obmeny produktu a ak poznáme cieľ prípravy 

produktu.  Cyklus konštrukčnej prípravy je pomerne dlhý a preto je najlepšie zaistiť ho 

v samostatne kontrolovaných etapách: 

- zapracovanie návrhu výrobku – návrh vychádza z porovnania viacerých variant 

a z následného rozhodnutia o najlepšom možnom. Obsahuje podrobné 

rozpracovanie údajov o výrobku a jeho častiach, výkresy hlavných dielov, zostáv 
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a častí, energetické a podrobné funkčné schémy ako aj návrh technických 

podmienok výroby, skúšanie, preberanie a prevádzku, ďalej informácie 

o materiáloch, obchodnom komplementárnom tovare a prípadne o ďalších 

kooperáciách. Vlastný návrh sa zaoberá jedným vybraným námetom. Súčasťou 

technického projektu by malo byť technicko-ekonomické zdôvodnenie vybraného 

postupu ku konštrukcii, 

- konštrukčné riešenie výrobku – výroba a testovanie prototypu, ktorých úlohou 

je overiť prototyp v podmienkach zhodných s praktickou výrobou a používaním 

u spotrebiteľa či je produkt reálny a či bude úspešný na trhu. Prototyp je prvý 

skúšobný výrobok, ktorý prechádza prevádzkovými testami, ktorých výsledky sú 

následne uvedené v príslušných protokoloch, 

- spolupráca konštruktérov pri technologickej časti TPV a pri rozbehu výroby 

– do práce konštruktérov spadá aj využívanie katalógov súčastí a vlastných tried, 

ktoré umožňujú podstatne zrýchliť proces konštrukcie a to prevzatím existujúcich 

súčastí. Významným prínosom je počítačom podporované navrhovanie výrobku 

ako napríklad  systémy CAE (Computer Aided Engeneering) a CAD (Computer 

Aided Design) vo všetkých činnostiach ako je vývoj, návrh a konštrukcie výrobku 

(Tomek, Vávrová, 2014, s. 53-54-55). 

2.4.2  Technologická príprava výroby 

Cieľom tejto fáze je stanovenie spôsobu premeny počiatočného materiálu na konečný 

výrobok. Je vypracovávaná relatívne rozsiahla dokumentácia obsahujúca popis postupu 

a podmienky jeho zaistenia. Do technologickej prípravy výroby spadá pracovná, 

materiálová aj kapacitná náročnosť výrobku a výrazne ovplyvňuje jeho ekonomiku. 

Jednotlivé etapy technologickej prípravy výroby: 

- technologická príprava výroby prototypu – obsahuje pomerne rozsiahly súbor 

činností, ktoré pozostávajú z podrobného riešenia všetkých stránok technológie 

výroby (napr. kontrola výkresov, vypracovanie rámcových technologických 

postupov, vypracovanie jednotlivých noriem, vypracovanie zoznamu polotovarov 

vlastnej výroby, technologických výkresov atď.),  
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- technologická príprava sériovej výroby – tvorí podrobné spracovanie úloh 

zahrnutých v predchádzajúcom kroku, podľa výsledkov skúšok prototypu. Do 

tejto fázy spadá aj konštrukcia špeciálneho náradia, prípravkov a nástrojov,  

- spolupráca pri zriadení a rozbehu výroby – spadá sem kontrola realizácie 

technologických opatrení a zámerov, ich prenesenie do praxe a následné 

odstránenie prípadných nedostatkov (Tomek, Vávrová, 2014, s. 55-56). 

2.4.3  Organizačná príprava výroby 

Organizačná príprava výroby zahŕňa spoluprácu zložiek výroby s technológiami, 

konštrukciou a zložkami výroby, ktoré zabezpečujú nákup, energetiku, nástrojáre atď. 

Patrí sem predovšetkým: 

- usporiadanie výrobného procesu, 

- usporiadanie materiálového toku, 

- rozhodnutia o použití dopravných a pomocných zariadení, 

- zabezpečenie materiálu a iniciačné jednanie s dodávateľmi, 

- zaistenie kooperačných vzťahov, 

- zácvik pracovníkov (Tomek, Vávrová, 2014, s. 57). 

2.5 Systém riadenia kvality výrobkov 

Požiadavky na vlastnosti hmotných produktov je možné charakterizovať tak, ako uvádza 

obrázok 4. 

 

Obr. 4 Požiadavky na akosť produktu (Prevzaté z  Veber a kol., 2002, s. 21) 
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- Funkčnosť – každý výrobok slúži pre istý konkrétny účel, uspokojuje predstavu 

zákazníka o zmysluplnosti nákupu. Požiadavky na základné funkcie výrobkov sa 

menia. Čím vyššie sú nároky zákazníkov, tým širší je súbor predstáv o ich plnení. 

Tradičné požiadavky sa presúvajú zo základnej funkcie aj na funkcie vedľajšie, 

čo musia akceptovať aj výrobcovia. 

- Estetická pôsobivosť – každý výrobok má svoju vonkajšiu formu, ktorú 

reprezentuje tvar, farebnosť, vzhľad aplikovaných materiálov. U každého 

výrobku hrá vzhľad inú úlohu. U niektorých produktov je estetická pôsobivosť 

dominantná (napr. u šperkov), u iných významná (napr. odevy) a niektorých 

zanedbateľná (napr. kuchynská soľ). Splnenie požiadaviek na vzhľad produktov 

je pre výrobcov jedným z najzložitejších úloh, pretože existuje rozsiahla 

variabilita v názoroch zákazníkov. Komplexný prístup k riešeniu estetickej 

pôsobivosti je označovaný ako design. 

- Nezávadnosť – pre výrobcov, dovozcov, distribútorov aj konečných predajcov 

sú smerodajné právne predpisy, v ktorých sú zakotvené záujmy štátu 

o zabezpečenie požiadaviek na zdravotnú nezávadnosť, hygienickú nezávadnosť, 

bezpečnosť a tiež ekologickú nezávadnosť. Spravidla sa jedná o požiadavky, 

o ktorých splnení sa nemôže užívateľ dopredu presvedčiť. 

- Ovládateľnosť – výrobok nemá zaťažovať svojho užívateľa zvýšenými nárokmi 

na jeho fyzické a duševné schopnosti. Spôsob manipulácie s výrobkom, jeho 

rozmery, hmotnosť, umiestnenie a riešenie ovládacích prvkov sú podriaďované 

spôsobu vnímania, silovým, rýchlostným a hmatovým možnostiam človeka. 

Výsledkom požiadaviek na ovládateľnosť môže byť celková pohoda 

a spokojnosť, ale aj nespokojnosť a stres či ohrozenie bezpečnosti, preto ich 

nemožno podceňovať. 

- Trvanlivosť – zákazník má pri nákupe konkrétnu predstavu o životnosti. Vysoká 

dynamika inovácií, znižovanie materiálovej náročnosti, uprednostňovanie 

lacnejších materiálov, vedeckotechnický rozvoj a ďalšie vplyvy v mnohých 

prípadoch skracujú životnosť. Ekológia a ekonómia však hovoria proti 

enormnému skracovaniu životnosti. 

- Spoľahlivosť – v súčasnosti zákazníci považujú za samozrejmosť schopnosť 

výrobku plniť všetky funkcie v akomkoľvek okamžiku, bez toho, aby nastala 
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závada. Výrobcovia teda musia buď splniť túto požiadavku alebo musia 

zabezpečiť dostatok náhradných dielov, servis a údržbu vrátane vyriešenia 

opraviteľnosti a udržiavateľnosti. 

- Udržiavateľnosť, opraviteľnosť – zákazníci vyžadujú aby bola oprava 

nenáročná a jednoduchá alebo aby nebola vôbec nutná. Neudržiavané 

a neošetrované produkty môžu spôsobiť následnú závadu. Ak nastane porucha, 

musí byť možná oprava (Veber a kol., 2007, s. 23-25). 

K zabezpečovaniu akosti si vyžiadala celú radu prístupov mnohotvárnosť prevádzkových 

činností v podnikateľskom aj neziskovom sektore. Na obrázku č. 5 je znázornený 

prehľad typických prístupov riadenia akosti. 

Jedni považujú výrobok (alebo službu) za kvalitný, ak je bezchybný, druhí očakávajú čo 

najlepšie možné parametre. V poslednej dobe sa kladie dôraz hlavne na stabilitu akosti, 

ktorú je možné zabezpečiť implementáciou kvality do výrobku behom jeho prípravy 

a výroby alebo dôkladnou výstupnou kontrolou (Veber a kol., 2002, s. 58). 

 

Obr. 5 Prístupy riadenia akosti (Prevzaté z Veber a kol., 2002, s. 58) 

2.5.1  Koncepcia managementu akosti na báze odvetvových štandardov 

Táto koncepcia je historicky najstaršia, ale z hľadiska náročnosti patrí medzi koncepcie 

ISO a TQM. Mnohé kooperácie si už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia 
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uvedomovali, že je potrebné vytvárať systémové prístupy k managementu akosti. Do 

dnes teda majú v jednotlivých odvetviach platnosť normy, do ktorých boli zanesené 

požiadavky na tieto systémy. 

Postupy správnej výrobnej praxe (GMP – Good Manufacturing Practice) sú zrejme 

najstaršími odvetvovými štandardmi k zaisťovaniu akosti. Sú používané napríklad pri 

distribúcii, preprave a skladovaní liekov ako aj vo farmaceutickej výrobe (Nenadál a kol., 

2008, s.42). GMP stanovuje radu požiadaviek pre výrobné procesy, ktoré sa stávajú 

štandardnými aj v iných prístupoch zabezpečovania akosti: 

- kontrolné a výrobné operácie musia byť riadne a jasne špecifikované, 

- všetky výrobné faktory sú zaistené v požadovanej spôsobilosti – priestory, 

materiál, zariadenie, postupy, obaly, vhodné skladovacie priestory a logistika, 

- je k dispozícii kvalifikovaný personál, ktorý má určitú zodpovednosť a jasné 

inštrukcie, 

- prebieha priebežná kontrola výrobkov podľa určitých postupov, 

- sú vedené príslušné záznamy, 

- akékoľvek odchýlky a nezhody sú uspokojivo vyriešené. 

V prístupoch GMP je ďalej kladený dôraz aj na čistotu všetkých prevádzok, vylúčenie 

kontaminácie (zamorenie), sanitáciu (zabezpečovanie zdravotne nezávadnej výroby), na 

hygienické zásady, uchovanie hlavných vzoriek (hotových výrobkov, surovín) a na 

existenciu postupov sťahovania akejkoľvek šarže z obehu, ak sa vyskytnú pochybnosti 

o jej akosti (Veber a kol., 2002, s. 59). 

2.5.2  Koncepcia managementu akosti na báze noriem ISO 

Globalizácia tržného prostredia si vyžiadala používanie noriem akými sú ISO štandardy 

r. 9000. Sústava noriem, ktoré sa súborne zaoberali požiadavkami na management akosti, 

bola prvý krát zverejnená Medzinárodnou organizáciou pre normy ISO v roku 1987. Boli 

označené ako normy ISO 9000 a rázne vstúpili do celosvetových obchodných vzťahov. 

Základné charakteristiky tejto koncepcie: 

- normy ISO r. 9000 majú generický (univerzálny) charakter, tým pádom ich 

aplikácia nezávisí ani na charaktere výrobkov ani na povahe procesov. Dajú sa 



26 

 

použiť tak ako vo výrobných podnikoch tak aj v podnikoch služieb a to bez 

ohľadu na ich veľkosť, 

- normy ISO r. 9000 nie sú záväzné ale len odporúčajúce. Norma sa stáva záväzná, 

až vo chvíli, keď sa dodávateľ zaviaže odberateľovi, že použije systém 

managementu akosti podľa týchto noriem. Výnimkou sú však dodávatelia 

výrobkov regulovanej sféry, pre ktorých je záväzná certifikácia podľa normy ISO 

9001 (Nenadál a kol., 2008, s. 43-44). 

Jedným z najrozšírenejších prístupov zabezpečovania akosti používaných hlavne 

v Európe je práve odporúčanie noriem ISO rady 9000, ktoré sú založené na ôsmych 

hlavných zásadách platných pre akýkoľvek typ organizácie: 

- zameranie na zákazníka, 

- vedenie, 

- procesný prístup, 

- systémový prístup k managementu, 

- neustále zlepšovanie, 

- rozhodovanie na základe faktov, 

- vzájomne výhodné dodávateľské vzťahy (Veber a kol., 2002, s. 61-62). 

V súčasnosti je zavedená sústava noriem ISO 9000:20001 ako ČSN EN ISO r. 9000 a je 

tvorená základným súborom štyroch noriem: 

- ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality – Základné princípy a slovník, 

- ISO 9001:2000 Systémy managementu akosti – Požiadavky, 

- ISO 9004:2000 Systémy managementu akosti – Smernica pre zlepšovanie 

výkonnosti, 

- ISO 19011:2002 Smernica pre auditovanie systémov environmentálneho 

managementu a systémov managementu akosti (Nenadál a kol., 2008, s. 44). 

                                                 
1 V súčasnosti je v platnosti sústava noriem ČSN EN ISO 9000:2016. 
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Obr. 6 Procesný model systému managementu akosti v koncepcii ISO (prevzaté z Nenadál a kol., 2008, s. 

45) 

2.5.3  Koncepcia managementu akosti na báze TQM 

V priebehu druhej polovice dvadsiateho storočia bolo formulovaná koncepcia TQM 

(Total Quality Management) a to hlavne v Japonsku, neskôr v USA a Európe. Jedná sa 

o veľmi otvorenú filozofiu managementu organizácií. Na podporu TQM boli vyvinuté 

rôzne modely, keďže samotná filozofia k praktickej aplikácii zvyčajne nestačí. Tieto 

modely sú dnes označované ako modely excelencie organizácií. Medzi najznámejšie 

patria japonský model Demingovej ceny za akosť, model americkej národnej ceny 

Malcoma Baldriga (MBNQA – Malcolm Baldridge National Quality Award) 

a najrozšírenejší v Európe EFQM Model Excelence, ktorý bol vyvinutý a propagovaný 

Európskou nadáciou pre management akosti (EFQM). 

Model Excelence EFQM je praxi aplikovaný v troch základných smeroch: 

- inšpiruje organizácie, ktoré hľadajú cestu k ďalšiemu rozvoju svojich 

manažérskych systémov, 

- je používaný ako báza pre oceňovanie organizácií vo verejnom aj výrobnom 

sektore, ktoré sa usilujú o tzv. Cenu Excelence EFQM alebo jej národné 
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ekvivalenty (v ČR je to Cena Českej republiky za akosť) a ktoré dosahujú 

dlhodobo najlepšie výsledky v implementácii prístupov TQM, 

- pre účely sebahodnotenia, teda systematického procesu, ktorý odhaľuje silné 

stránky a príležitosti k zlepšovaniu (Nenadál a kol., 2008, s. 48). 

2.6 Nástroje managementu akosti 

Dôležitú súčasť managementu akosti tvorí sedem základných nástrojov managementu 

akosti, ktoré boli pôvodne používané v japonských továrňach pri skúmaní problémov v 

rámci kvality. Tieto nástroje sa využívajú nie len vo výrobe, ale v akejkoľvek operatívnej 

činnosti pri hľadaní súvislostí, stanovení priorít, vyšetrovaní príčin a pátraní po možných 

zlepšeniach (Veber a kol., 2002, s. 117). 

Medzi sedem základných nástrojov managementu akosti patrí: 

- vývojový (postupový) diagram, 

- diagram príčin a následkov, 

- formulár pre zber údajov, 

- Paretov diagram, 

- histogram, 

- bodový diagram, 

- regulačný diagram (Plura, 2001, s.191). 

2.6.1 Vývojový diagram 

Vývojové diagramy alebo ich rozšírená podoba (procesné mapy) sa bežne využívajú pre 

grafické znázornenie procesov, ktoré umožňuje lepšie pochopenie daných súvislostí 

medzi jednotlivými činnosťami procesu. Následne umožňujú odhalenie problémov 

(Blecharz, 2011, s. 31). Na spracovaní vývojového diagramu by sa mali podieľať 

účastníci procesu a mal by byť tímovou prácou. Pred spracovaním diagramu je potrebné 

určenie začiatku a konca popisovaného procesu. Pri zložitejších procesoch je vhodné 

rozdelenie na čiastkové procesy, tak aby bol výsledný diagram prehľadný a nepresahoval 

jednu stránku. 
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2.6.2 Diagram príčin a následkov 

Diagram príčin a následkov sa taktiež označuje ako Ishikawov diagram, podľa 

japonského odborníka Karou Ishikawu, ktorý ho prvý krát použil v roku 1943, alebo tiež 

ako diagram rybej kosti, podľa svojho tvaru. Predstavuje systémový prístup k riešeniu 

problémov, ktorý dokumentuje všetky myšlienky a námety. Spracovanie diagramu príčin 

a následkov je jednoduché a ľahko pochopiteľné a zároveň umožňuje zapojenie širšieho 

okruhu pracovníkov do riešenia daného problému. Jeho aplikácia prináša námety, ktoré 

vedú k novým, netradičným riešeniam. 

Na začiatku je potrebné vymedzenie riešeného problému (následku), ktorý môže byť buď 

už existujúci alebo potenciálny. V prvej fáze sa stanovia hlavné kategórie príčin riešeného 

problému, pričom sú používané najmä tieto: 

- materiál, 

- zariadenie, 

- metódy, 

- ľudia, 

- prostredie. 

Následne sa v jednotlivých kategóriách analyzujú všetky možné príčiny daného problému 

na postupne rastúcej úrovni podrobnosti. Tieto príčiny musia byť presne formulované a 

zaznamenávajú sa na vedľajšie vetve diagramu. Dekompozícia príčin by mala byť 

realizovaná tak dlho, kým sa neodhalia všetky koreňové príčiny následku (Plura, 2001, s. 

193 - 196). 

 

Obr. 7 Štruktúra diagramu príčin a následkov (Prevzaté z KIWIKI. 2011) 
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2.6.3 Formulár pre zber údajov 

Pre zber a záznam dát sú využívané rôzne formuláre v tabuľkovej podobe a iné druhy 

pomôcok pre zaznamenávanie údajov, ktoré pomáhajú štandardizovať a organizovať zber 

dát (Blecharz, 2011, s. 31). Zaznamenané údaje slúžia k hodnoteniu súčasného stavu 

procesov a pre určenie smeru následného zlepšovania. Každý formulár či tabuľka slúži 

vždy konkrétnemu účelu, ktorému je podriadená ich konštrukcia. Pre využitie 

analytických a kontrolných účelov, je potrebné, aby každá tabuľka obsahovala 

nevyhnutné náležitosti: 

- vlastný obsah (aká informácia a v akých súvislostiach), 

- spôsob, akým sú informácie zisťované, 

- uvedenie pracovníka, zodpovedného za záznam dát, 

- časové údaje o zázname, 

- miesto záznamu. 

Aby mohli byť tabuľky a formuláre využité v nadväzujúcich analytických technikách a 

metódach priamo, bez prepočtov a preskupovania, je potrebné aby boli jednoduché a 

zrozumiteľné (Veber a kol., 2002, s. 117). 

2.6.4 Paretov diagram 

Paretov diagram nesie meno po talianskom ekonómovi Vilfredovi Paretovi, ktorý 

sledoval v ekonómii rozdelenie bohatstva medzi ľuďmi. Jeho pravidlo známe ako 80/20, 

čo znamená - 80% majetku (bohatstva) je vo vlastníctve 20% ľudí,  sa široko uplatňuje aj 

v oblasti managementu kvality. 

Pomocou tohto pravidla je možné vykonať jednoduchú analýzu problémov v akosti. 

Využívame Paretov diagram, ktorý slúži k analýze atributívnych charakteristík kvality. 

Sledované sú počty výskytov jednotlivých javov, najčastejšie počty jednotlivých druhov 

vád. Z Paretovho zákona potom vyplýva, že 20 % vád spôsobuje celkom 80 %  výskytu 

všetkých vád. Jedná sa o spôsob, akým je možné objaviť faktory, ktoré prispievajú k 

problému, a to v zostupnom poradí podľa dôležitosti. V jednoduchom vizuálnom formáte 

sú zobrazené vybrané priority (Blecharz, 2011, s. 33). 
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2.6.5 Histogram 

Histogram je základný grafický nástroj hodnotenia zhromaždených dát. Jedná sa 

o stĺpcový diagram, ktorý znázorňuje rozdelenie početnosti hodnôt v zvolených triedach 

(intervaloch). Histogram sa väčšinou využíva až od určitého počtu údajov a to minimálne 

30 hodnôt (Plura, 2001, s. 206). Stav procesu možno posudzovať podľa tvaru histogramu. 

Stabilný proces ( nepôsobia na neho špeciálne príčiny nestability) je znázornený 

pravidelným histogramom ako na obrázku 8. Pokiaľ má histogram iný priebeh 

(asymetrický tvar), proces je nestabilný a pôsobia na neho špeciálne vplyvy, a nie možné 

odhadovať jeho ďalší priebeh v čase. 

 

Obr. 8 Histogram – stabilný a nestabilný proces (Prevzaté z Kvalita produkcie. 2011) 

2.6.6 Bodový diagram 

Bodový alebo korelačný diagram sa používa pre analýzu závislosti medzi dvoma 

premennými (Blecharz, 2011, s. 34 – 38). S jeho pomocou je možné sledovať 

a posudzovať napríklad vzájomnú súvislosť medzi dvoma znakmi kvality výrobku alebo 

súvislosť medzi jednotlivými parametrami procesu a určitým znakom akosti výrobku. 
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Rozmiestnenie bodov v korelačnom diagrame odpovedá jednotlivým dvojiciam hodnôt 

náležitých premenných. Toto rozmiestnenie charakterizuje smer, mieru a tvar  tesnosti 

závislosti medzi sledovanými premennými. Vypovedajúca schopnosť diagramu môže 

však byť výrazne ovplyvnená voľbou mierok na príslušných osách. Vo väčšine prípadov 

sa mierka na osách zámerne upravuje podľa toho, či je žiadúce zdôrazniť výrazný alebo 

práve naopak takmer zanedbateľný nárast či pokles jednej z premenných v závislosti na 

premennej druhej (Plura, 2001, s. 210). 

 

Obr. 9 Bodový diagram (Prevzaté z Synek, 2007, s. 94) 

2.6.7 Regulačný diagram 

Regulačný diagram poskytuje dobrý prehľad a priebehu a stave procesu. Je to grafický 

nástroj, ktorý sa nazýva statická regulácia a spadá do techniky akosti. Jedná sa teda 

o grafické znázornenie variability procesu v čase.  

Regulačný diagram je priebehový diagram s hornou (UCL) a dolnou (LCL) regulačnou 

medzou. Tieto medze sú znázornené na obidvoch stranách od priemernej hodnoty procesu 

a typicky sú vo vzdialenosti ± 3 sigma od strednej hodnoty procesu. Regulačné diagramy 

môžu sledovať proces online – diagramy pre premenné, napr. rozpätie a priemer, alebo 

diagramy pre atribúty, napr. počet chybných výrobkov v procese, ktoré zachytávajú 

priebeh procesu v minulosti. 
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Na obrázku 10 je znázornený proces pod kontrolou, kedy všetky body ležia vnútri 

regulačného pásma. Pokiaľ nejaký bod leží mimo tohto pásma, znamená to, že proces je 

mimo kontrolu (Blecharz, 2011, s. 38). 

 

Obr. 10 Proces pod kontrolou (Prevzaté z KIWIKI, 2010) 
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3 Charakteristika podniku 

Akciová spoločnosť TRENS SK, a. s. je najväčším výrobcom obrábacích strojov na 

Slovensku a dlhodobo patrí medzi najvýznamnejších výrobcov obrábacích strojov v 

Európe. Počas celého obdobia existencie spoločnosti si výroba udržiavala strojársky 

charakter s prevažujúcim zameraním na obrábacie stroje, ktoré sú dodnes známe pod 

značkou „TOS“. 

V súčasnosti až 95% produkcie obrábacích strojov smeruje na export a sústruhy značky 

TRENS, či už univerzálne hrotové sústruhy alebo CNC sústruhy, môžeme nájsť vo viac 

ako osemdesiatich krajinách celého sveta, kde sú známe ako obrábacie stroje s vysokou 

presnosťou, spoľahlivosťou a vysokou technickou úrovňou. 

Spoločnosť disponuje výrobným zázemím potrebným na zabezpečenie svojho i 

kooperačného sortimentu. Všetky obrábacie stroje sú vyvíjané s ohľadom na 

najmodernejšie trendy vývoja CNC strojov a požiadavky zákazníkov. Dlhoročné 

skúsenosti, investície do neustáleho výskumu, vývoja a modernizácie výroby sa odrazili 

v harmonizácii interného prostredia a rastúcej efektivite výroby. Výsledkom sú 

inovatívne riešenia prispôsobené náročným  požiadavkám trhu, ktoré sú vyhľadávané 

množstvom renomovaných zahraničných firiem (Trens, 2013d). 

3.1 História 

Spoločnosť TRENS SK, a. s. patrí už takmer osemdesiat rokov k špičke strojárskej 

výroby v Slovenskej republike aj v strednej Európe. 

Základy strojárstva boli položené v roku 1937 keď sa česká firma Walter Motors rozhodla 

premiestniť výrobu leteckých motorov do Trenčína. Jej zámery však boli prerušené 

nástupom druhej svetovej vojny a tak ešte nedokončenú továreň odkúpili Škodove 

závody, ktoré pokračovali v budovaní továrenského komplexu. V roku 1945 bol koncern 

Škoda zoštátnený a výrobný program trenčianskeho závodu sa v nasledujúcich 

desaťročiach niekoľkokrát zmenil. Poslednou zmenou bol začiatok výroby obrábacích 

strojov. V roku 1951 boli v Trenčíne vyrobené prvé hrotové sústruhy spoločnosťou 

TRENS SK. Vďaka založeniu vlastného výskumného a vývojového pracoviska v roku 
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1961 došlo k značnému rozmachu produkcie obrábacích strojov, k rozšíreniu sortimentu 

a k zvýšeniu technickej úrovne. 

V rokoch 1963 až 1992 bola spoločnosť súčasťou zoskupenia výrobcov obrábacích 

strojov – koncernu TOS, v tom čase pod názvom TOS Trenčín. V roku 1998 bola 

spoločnosť premenovaná na TRENS. Od roku 2011, počnúc vkladom celého podniku do 

dcérskej spoločnosti, sú všetky aktivity vykonávané pod hlavičkou TRENS SK, a. s. 

Podnik TRENS SK, a. s. udržiava počas celého svojho pôsobenia tradíciu zameranie na 

kvalitu. Od roku 1996 je držiteľom certifikátu kvality podľa normy EN ISO 9001:2000 

a od roku 1999 certifikátu environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN 

ISO 14001. V roku 2010 bola úspešne ukončená rozsiahla obnova strojného parku 

v oblasti ťažkého obrábania, ktorej realizácia trvala viac ako dva roky (Trens, 2013d). 

 

Obr. 11 Areál spoločnosti TRENS SK, a. s. (prevzaté z Mapio.net, 2017) 

3.2  Predmet podnikania 

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti TRENS SK, a. s. je výroba obrábacích 

strojov, technologických a manipulačných zariadení vrátanie ich príslušenstva a dielov. 

Ďalej sa podnik zaoberá aj vývojom a výrobou priemyselných robotov a manipulátorov, 

montážou mechanických častí technologických zariadení, výrobou kovových konštrukcií, 

vývojom strojárenskej technológie atď. Spoločnosť pokrýva aj oblasť opravy pracovných 

strojov, projektovú činnosť v oblasti hospodárstva a mnohé ďalšie činnosti (Trens, 2016). 
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3.3  Výrobné portfólio 

Keďže spoločnosť TRENS SK, a. s je jedných z najväčších výrobcov vo svojom obore, 

jej portfólio výrobkov a ponúkaných služieb je naozaj široké. Je rozdelené na hlavné 

produktové rady a to: 

- CNC vertikálne obrábacie centrá – sú určené pre obrábanie plochých a 

skriňových dielcov zo všetkých druhov konštrukčných materiálov. Umožňujú 

frézovať vonkajšie a vnútorné rovinné plochy, guľové plochy a plochy 

nepravidelného tvaru. Zobrazené na obrázku č. 12,  

- univerzálne hrotové sústruhy – stroje, ktoré majú vynikajúce úžitkové vlastnosti 

určené pre kusovú a malosériovú výrobu, taktiež vhodné do opravárenských  

a údržbárskych prevádzok. Presné a spoľahlivé stroje so širokým rozsahom 

vyhotovení a zvláštneho príslušenstva. Ukážka na obrázku č. 13, 

  

Obr. 12 Sústruh MC1040V (prevzaté z Trens, 2013c) Obr. 13 Sústruh SN 32 (prevzaté z Trens, 2013c) 

  

- CNC univerzálne hrotové sústruhy - tieto stroje kombinujú výhody 

konvenčných a CNC strojov. V manuálnom režime stroj pracuje ako konvenčný 

sústruh a ovládaný je ručnými kolieskami. Mieru automatizácie obrábania je 

možné postupne zvýšiť podľa potreby až do plnej CNC prevádzky. Viď obrázok 

č. 14, 

- sústružnícke centrá - produkčné sústružnícke centrá disponujú robustnou 

konštrukciou so šikmým lôžkom. Sú určené pre produktívne a vysokopresné 

obrábanie v náročných podmienkach viaczmennej prevádzky, ukážka na obrázku 

č. 15 (Trens, 2013c). 
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Obr. 14 Sústruh SE 820 (prevzaté z Trens, 2013c) Obr. 15 Sústružnícke centrum SBL 500 (prevzaté 

z Trens, 2013c) 

Komplexné servisné služby sú zabezpečované tímom kvalifikovaných a skúsených 

servisných technikov spoločnosti TRENS SK, a. s. a to počas doby prevádzkovej 

životnosti sústruhov. Medzi ponúkané služby patrí: 

- servis sústruhov – zahŕňa tieto činnosti: 

• uvedenie sústruhov do prevádzky a zaškolenie obsluhy, 

• záručný a pozáručný servis sústruhov, 

• preventívne prehliadky sústruhov (kontrola funkčnosti, mechanické vôle, 

vreteno, mazanie, chladenie, vedenie osí stroja a elektrická časť stroja), 

• údržba sústruhov, 

• špecializované školenia základného programovania riadiacich systémov 

Siemens, Heidenhein, Fanuc, 

• tvorba technológie podľa konkrétnej súčiastky na základe požiadaviek 

zákazníka, 

- generálne opravy - v rámci generálnych opráv spoločnosť poskytuje tieto služby: 

• komplexné rozobratie stroja, podskupín a ich vyčistenie, 

• prebrúsenie lôžok, saní, suportov, vretena a pinoly, 

• výmena poškodených dielov, 

• kompletná výmena elektro častí stroja, 

• povrchová úprava, 

• revízna správa elektroinštalácie stroja, 

- stredné opravy - oprava poškodených častí stroja, odstraňovanie porúch po 

havárii stroja, nastavenie geometrie , výmena ložísk, matíc a skrutiek - všetko, čo 

je spojené so správnym chodom stroja (Trens, 2013e). 
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3.4  Organizačná štruktúra podniku 

Organizačná štruktúra podniku je tvorená šiestimi úsekmi a to:  

1. Úsek generálneho riaditeľa 

2. Technický úsek 

3. Výrobný úsek 

4. Ekonomický úsek 

5. Obchodný úsek 

6. Úsek nákupu a financií (Trens, 2016). 

Tieto úseky spadajú pod vedenie generálneho riaditeľa. Ďalej má každý úsek svojho 

riaditeľa a management. Výrobný sektor riadi taktiež riaditeľ výroby, ktorý má pod 

sebou vedúcich výroby. Tí ďalej zodpovedajú za príslušný sektor výroby. Výroba je 

rozdelená na ťažkú obrobňu, ľahkú obrobňu a montáž. Každá časť výroby spadá pod 

vedúceho danej prevádzky a má niekoľko koordinátorov výroby. Tieto tri hlavné časti 

sú ďalej rozdelené na niekoľko dielní, podľa jednotlivých výrobných operácií. 

Technický úsek je rozdelený na tri hlavné oddelenia a to na oddelenie rozvoju 

výrobkov, kde sú konštruktéri zodpovední za vývoj, ďalej oddelenie elektrokonštrukcie 

a oddelenie technologickej prípravy výroby  kde pracovníci zodpovedajú za spracovanie 

technológií a pracovných postupov. Tieto oddelenia spolu tvorí asi 300 zamestnancov 

na rôznych pracovných pozíciách (Kozlík, 2017a). 

 

Obr. 16 Organizačná štruktúra podniku (prevzaté z Trens, 2016) 
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3.5  Podnikový informačný systém 

Spoločnosť používa od roku 2015 americký informačný systém QAD. Jedná o ERP 

systém, ktorý do podniku ho implementovala spoločnosť Minerva Slovensko a.s. 

ERP systém QAD komplexne pokrýva činnosť spoločnosti v oblasti riadenia výroby, 

skladového hospodárstva, plánovania kapacít (MRP + CRP), nákupu, účtovníctva a 

financií. Výmena dát medzi sesterskými spoločnosťami bola realizovaná pomocou 

štandardu EDI. Zber dát čiarovými kódmi nasadených vo výrobe uľahčuje sledovanie 

rozpracovanej výroby a vyhodnocuje efektivitu práce (Kozlík, 2017a). 

 

Obr. 17 Ukážka ERP systému QAD (prevzaté z Erpfocus, 2018) 

3.6 Politika kvality 

TRENS SK, a. s. vlastní od roku 1996 certifikát, ktorý potvrdzuje, že spoločnosť zaviedla 

a udržiava systém manažérstva kvality v oblasti vývoja a výroby obrábacích strojov 

podľa  požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 9001. Management spoločnosti 

stanovil politiku kvality, ktorá je v súlade so stratégiou a víziou vrcholového 

managementu o budúcnosti podniku. Cieľom je zabezpečiť úspešný, dlhodobý, a 
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komplexný rozvoj spoločnosti v rámci celého spektra podnikateľských aktivít. Základom 

pre dosiahnutie tohto cieľa je dodržiavanie nasledujúcich zásad: 

- pri realizácií podnikových aktivít vychádzať z poznaných požiadaviek 

zákazníkov a obchodných partnerov s cieľom konať v súlade s očakávaniami 

zákazníkov, 

- starostlivosť o kvalitu a zodpovednosť za kvalitu výrobkov vnímať ako základné 

povinnosti managementu a všetkých zamestnancov, 

- podporovať neustále zlepšovanie, ktoré je nevyhnutné pre zvyšovanie 

konkurencieschopnosti podniku, 

- zabezpečenie príjemného prostredia pre zamestnancov a vykonávanie práce 

v súlade s požiadavkami na zabezpečenie bezpečnosti pri práci, 

- politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci 

pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality uplatňovať v praxi, 

prijímať účinné opatrenia pre ďalší rozvoj Systému manažérstva kvality 

a Systému environmentálneho manažérstva kvality. Kontrolou dodržiavania 

zásad uvedených v politike kvality je poverený Predstaviteľ manažmentu pre 

Systém manažérstva kvality a Systém Environmentálneho manažérstva (Trens, 

2013b). 

Pri každoročnej tvorbe podnikateľského plánu na príslušný kalendárny rok je politika 

kvality prehodnocovaná a do platnosti vstupuje dňom podpísania (Trens, 2013b). 

3.7 Environmentálna politika podniku 

Vedenie spoločnosti TRENS SK, a. s. si pri realizácií svojich podnikateľských aktivít 

plne uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. Preto má zavedenú 

certifikáciu ISO 14001, v rámci ktorej sa zaväzuje: 

- dodržiavať záväzky vyplývajúce z platných environmentálnych predpisov a 

požiadaviek v oblasti životného prostredia, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti, 

- pravidelne monitorovať a hodnotiť environmentálne plány a ciele spoločnosti, za 

účelom neustáleho zlepšovania jej environmentálneho povedomia, 

- pri výrobných procesoch, servisnej a technologickej činnosti klásť dôraz na 

zlepšovanie pracovného prostredia a ochrany zdravia svojich zamestnancov. 
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Prostredníctvom preventívnych opatrení minimalizovať riziko znečisťovania 

životného prostredia, 

- uprednostňovať dodávateľov a obchodných partnerov, ktorí sa správajú v súlade 

s ich environmentálnou politikou. Pri nákupe podporovať energeticky úsporné 

produkty, služby a návrhy na znižovanie energetickej náročnosti spoločnosti 

a energetickej náročnosti jej zákazníkov, 

- objektívne a presne informovať zamestnancov, verejnosť, štátnu správu 

o dosahovaných výsledkoch a ďalších zámeroch pri ochrane životného prostredia, 

- pre zabezpečenie funkčnosti systému environmentálneho manažérstva v TRENS 

SK, a. s. vytvoriť potrebné materiálne, finančné a ľudské zdroje, 

- motivovať zamestnancov, rozvíjať ich environmentálne myslenie a upevňovať ich 

povedomie a postoje ku životnému prostrediu a ku riešeniu problémov (Trens, 

2013a). 

Politika systému environmentálneho managementu je záväzná pre všetkých zametačov 

spoločnosti a platnosť nadobúda dňom jej vydania (Trens, 2013a).    
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4 Analýza súčasného stavu 

V tejto časti práce sa zameriam na popis súčasného stavu mnou vybranej spoločnosti 

TRENS SK, a. s. Konkrétne sa budem zaoberať priebehom zákazky podnikom, 

podrobnou analýzou tohto procesu a jeho zhodnotením. Na základe tejto analýzy budú 

zistené nedostatky v samotnom procese.  

4.1 Priebeh zákazky podnikom 

V tejto časti práce bude popísaný proces priebehu zákazky vybraným podnikom TRENS 

SK, a. s. a to od prijatia dopytu od zákazníka až po expedíciu hotového výrobku. 

4.1.1  Procesná mapa 

Pomocou procesnej mapy sú zobrazené jednotlivé činnosti od začiatku procesu až po jeho 

koniec. Celý proces samotného priebehu zákazky podnikom je však omnoho zložitejší 

a preto bude podrobnejšie popísaný v nasledujúcich kapitolách. Na obrázku č. 14 je teda 

zobrazená zjednodušená verzia priebehu procesu, ktorý začína obdržaním dopytu od 

zákazníka a ukončený je expedíciou požadovaného výrobku. Daná procesná mapa teda 

slúži len  k pochopeniu kontextu celého cyklu zákazky. 

 

Obr. 18 Procesná mapa priebehu zákazky (vlastné spracovanie podľa Kozlík, 2017a) 
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4.1.2  Zákaznícky dopyt 

Prvým krokom v priebehu zákazky je obdržanie dopytu od zákazníka. Môže byť vo forme 

písomnej a to prostredníctvom emailu, ale aj vo forme ústnej napríklad telefonicky či 

formou osobného stretnutia. Takto oznámené požiadavky zákazníkom putujú 

k obchodníkovi, ktorý reaguje na dopyt do dvadsiatich štyroch hodín od obdržania. 

Každý prijatý dopyt obchodník zaeviduje v systéme QAD/CRM a spracuje do formulára 

QAD/CRM. Po jeho spracovaní vykoná opätovnú kontrolu kompletnosti a správnosti 

špecifikácie požiadaviek na produkt alebo službu. Po obdržaní všetkých potrebných 

informácií na požadovaný produkt obchodník vygeneruje prevedenie požadovaného 

výrobku a to prostredníctvom konfigurátora, ktorý je súčasťou systému QAD/CRM 

a následne ich spracuje do formulára (Kozlík, 2017a). 

 

Obr. 19 Procesná mapa obdržania dopytu časť 1 (spracované podľa Kozlík, 2017a) 

Tu môžu nastať dve rôzne situácia a to, že požadovaný výrobok je zhodný s už 

existujúcim prevedením stroja alebo požadované prevedenie neexistuje. Ak nastane druhá 

možnosť, tak obchodník zašle požiadavku (prostredníctvom riadne vyplneného formulára 

pre vygenerovanie nového prevedenia) a písomnou formou požiada zástupcov 
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technického úseku o vygenerovanie  nového prevedenia. Títo písomne informujú do 

štyridsiatich ôsmich hodín o vygenerovaní a zaarchivovaní nového prevedenia alebo dajú 

odporučenie na vydanie odchýlky k už existujúcemu prevedeniu stroja. V prípade 

odporučenia na vydanie odchýlky a po obdržaní objednávky od kupujúceho, obchodník 

informuje logistu a ten danú odchýlku spracuje. 

V prípade, že požadovaný výrobok je zhodný s už existujúcim prevedením stroja a  zhody 

tohto výrobku so zásobou na sklade hotových výrobkov spracuje obchodník cenovú 

ponuku a následne ju zašle kupujúcemu. Zároveň daný výrobok zarezervuje u 

koordinátora podpory predaja. Ak sa výrobok nenachádza na sklade hotových výrobkov 

koordinátor rozpošle formulár QAD/CRM elektronickou formou a to povereným 

zástupcom odborných útvarov - RJV, ELK, NAK, RV, SV. Uvedené útvary vyjadria 

svoje stanovisko k dopytu. V prípade kladného vyjadrenia obchodník informuje 

kupujúceho a zašle mu cenovú ponuku, ktorá je platná tridsať dní pokiaľ nie je dohodnuté 

inak. Kupujúci a predávajúci sa potom dohodnú na už záväznej objednávke. Celý proces 

je podrobene zobrazený na obrázkoch č. 19 a č. 20 (Kozlík, 2017a). 

 

Obr. 20 Procesná mapa obdržania dopytu časť 2 (spracované podľa Kozlík, 2017a) 
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4.1.3 Prijatie a evidencia zákazky 

Po obdržaní objednávky na konkrétnu zákazku jej obchodník vygeneruje číslo a zašle 

písomnou formou spracovaný formulár KPP. Ten pristúpi k prevereniu zhody stavu 

skladu hotových výrobkov alebo rozpracovanej výroby. Môžu nastať tri rôzne prípady 

a to, že objednaný výrobok sa nachádza na sklade hotových výrobkov alebo sa nachádza 

v rozpracovanej výrobe. Tretím prípadom je, že nenastane ani jedna z týchto možností. 

Pre popis priebehu zákazky podnikom som zvolila práve poslednú možnosť, a preto sa 

predchádzajúce dve nebudem bližšie špecifikovať (Kozlík, 2017a). 

 

Obr. 21 Procesná mapa prijatia objednávky časť 1 (spracované podľa Kozlík, 2017a) 

Teda ak nedošlo k zhode so stavom na sklade hotových výrobkov a ani so stavom 

v rozpracovanej výrobe a vznikla potreba výroby nového výrobku, KPP rozpošle 

formulár QAD/CRM všetkým zástupcom odborných útvarov - RJV, ELK, NAK, RV, SV. 

Ďalej budem priebeh popisovať za predpokladu kladných vyjadrení odborných útvarov 

k objednávke. Následne logista vystaví potvrdenie objednávky a zálohovú faktúru a to 

obchodník zašle spolu s kúpnou zmluvou zákazníkovi. Po obdržaní kúpnej zmluvy 

a uhradení zálohovej faktúry požiada obchodník KPP o zaradenie daného stroja do plánu 

výroby strojov a do fakturačného plánu na príslušné kalendárne obdobie. KPP potvrdí 

daný obchodný prípad/zákazku a obchodník ďalej informuje logistu, ktorý vypracuje 

príslušnú kartu stroja k zákazke a zarezervuje potrebné položky dostupné na sklade. 
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Priebeh tohto procesu je takisto zobrazený pomocou procesnej mapy na obrázkoch č. 21 

a 22 (Kozlík, 2017a). 

 

Obr. 22 Procesná mapa prijatia objednávky časť 2 (spracované podľa Kozlík, 2017a) 
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4.1.4  Sprievodná dokumentácia k zákazke 

Spolu so vznikom obchodného prípadu, doplní obchodník, v spolupráci s KPP ,  údaje 

súvisiace s obchodným prípadom, ktoré slúžia na zhodnotenie jeho rentability, pre 

výpočet plánovanej a skutočne dosiahnutej marže. Výpočet marže spracuje KPP. Ku 

každému obchodnému prípadu je vedená zložka dokumentov, ktorá obsahuje: 

- dopyt alebo objednávku, 

- formulár z QAD/CRM,  

- cenovú ponuku, 

- kópiu kúpnej zmluvy alebo potvrdenia objednávky (originál kúpnej zmluvy alebo 

potvrdenia objednávky je uložený v archíve spoločnosti), 

- vychystávací list, 

- dodací list,  

- faktúru,  

- kópiu protokolu presnosti, 

- CMR,  

- bankovú záruku, akreditív, 

- korešpondenciu so zákazníkom/kupujúcim (Kozlík, 2017a). 

4.1.5  Objednávka materiálu 

Po vytvorení karty stroja logista zarezervuje potrebné položky dostupné na sklade 

prostredníctvom IS QAD. Všetok potrebný materiál k zákazke má ďalej na starosti 

oddelenie nákupu. Položky, ktoré nie sú dostupné na sklade zabezpečia v požadovanom 

termíne. Prevažná časť potrebných položiek je vyrábaná priamo v podniku, čím je 

zabezpečená ich najvyššia možná kvalita. 

Ostatné položky sú nakupované. Podnik sa snaží zabezpečiť nakupované položky zo 

štátov Európskej únie a tým zaistiť čo najmenšie nákupné riziko a čo najvyššiu flexibilitu 

nákupu. Medzi hlavných dodávateľov patria obchodný partneri z Nemecka, Českej 

republiky ale aj zo Slovenskej republiky a ďalší. 

Oddelenie nákupu sa člení podľa druhu nakupovaného materiálu: 
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- nákup materiálu potrebného na stavbu stroja - odliatky, skrutky, krytovanie 

stroja a pod., 

- nákup potrebného príslušenstva - skľučovadlá, vyvŕtavacie tyče, otočné hroty, 

meracie trny a ďalšie, 

- nákup materiálu potrebného na balenie strojov - oceľové a konopné laná, 

drevený materiál na balenie príslušenstva pri expedícií, 

- nákup digitálnych odmeriavaní, skľučovadiel a prírub. 

Objednávka materiálu je realizovaná prostredníctvom emailu alebo telefonickej 

komunikácie so zavedenými dodávateľmi, ktorí spoľahlivo dodržiavajú stanovené 

termíny. 

Skladové hospodárstvo je evidované v informačnom systéme podniku QAD, ktorý 

umožňuje priebežné kontrolu naskladneného alebo chýbajúceho materiálu. Systém je 

však spoľahlivý len v prípade evidovania vkladov a výberov všetkými zúčastnenými 

úsekmi včas a v požadovanom množstve (Kozlík, 2017a). 

4.1.6  Zálohová faktúra 

Po obdržaní objednávky od zákazníka na stroj, príslušenstvo alebo náhradné diely 

vystavuje logista alebo pracovník služieb zákazníkovi zálohovú faktúru. Faktúra je 

vystavená v elektronickej alebo papierovej podobe a zaslaná zákazníkovi. 

Pri objednaní náhradných dielov uhrádza zákazník plnú sumu z ceny objednávky a to 

pred odoslaním objednaného tovaru. Pri objednávke stroja platia platobné podmienky 

dané kontraktom a to vo väčšine prípadov zálohová predplatba vo výške 20 % z ceny 

stroja, ktorú je zákazník povinný uhradiť do piatich dní od objednania. 

Doplatok vo väčšine prípadov vo výške 80 %  z ceny stroja je zákazník povinný uhradiť 

5 dní pred požadovaniu expedíciou. Bez uhradenia 100 % ceny objednaného tovaru 

expedícia nie je možná, čím sa predchádza vzniku pohľadávok, ktoré by mohli negatívne 

ovplyvniť chod podniku (Kozlík, 2017b). 

4.1.7  Výrobný proces 

Výroba je rozdelená na dve časti a to na výrobu potrebných dielov a samotnú montáž 

sústruhu. Pracovníci výroby sú ďalej rozdelení do montážnych skupín. Každá skupina má 
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na starosti určitú časť stroja. Montáž stroja prebieha podľa plánu výroby, ktorý sa tvorí 

niekoľko mesiacov dopredu nakoľko dodávka určitých komponentov trvá aj tri až štyri 

mesiace. Plán výroby je tvorený KPP, nákupom a riaditeľom výroby. 

Montáž stroja začína opracovaním odliatkov lóže sústruhu a kompletovaním  montážnych 

podskupín ako vreteník, rýchlostná skriňa, koník, elektrikárska časť  a pod. Tieto procesy 

prebiehajú súčasne a sú vykonávané jednotlivými pracovníkmi montážnych skupín. 

V prípade CNC strojov je potrebné programovanie riadiacich systémov. 

Po ukončení montáže a následnej výstupnej kontrole je stroj prevezený na expedíciu, kde 

je doplnený o príslušenstvo podľa karty stroja alebo ostáva na sklade hotových výrobkov 

(Kozlík, 2017b). 

4.1.8  Sledovanie realizácie zákazky 

Priebeh každej zákazky je potrebné sledovať a neustále kontrolovať. Sledovanie 

realizácie zákazky/obchodného prípadu je v podniku vykonávané prostredníctvom: 

- obchodného dispečingu - predmetom stretnutia je stav všetkých obchodných 

prípadov/zákaziek, ktoré sa realizujú v danom kalendárnom období vrátane 

zákaziek, ktoré neboli vyrobené v požadovanom termíne, prípadne špeciálnych 

obchodných prípadov/zákaziek, 

- firemného dispečingu – je pravidelné denné stretnutie zástupcov odborných 

útvarov k riešeniu operatívnych úloh a prípadne vzniknutých problémov 

v súvislosti so zabezpečením procesov vedúcich k plneniu plánu výroby strojov, 

- fyzického preverenia – kontrola stavu realizácie obchodného prípadu/zákazky 

vo výrobnom procese (Kozlík, 2017b). 

4.1.9  Kontrola kvality spracovania výrobkov 

Kontrola akosti je veľmi dôležitá súčasť výrobného procesu, ktorá má za úlohu odhaliť 

prípadné nedostatky výrobku a tým zabezpečiť jeho najvyššiu možnú kvalitu. 

V spoločnosti TRENS SK a. s. má výstupnú kontrolu na starosti pracovník oddelenia 

kontroly. Počas samotnej výroby súčastí a montáže strojov je však potrebná aj priebežná 

kontrola kvality. Tá je vykonávaná po kompletizácií jednotlivých častí stroja a zodpovedá 

za ňu pracovník, ktorý danú časť montoval. 
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Po dokončení každého stroja ďalej nasleduje dôsledná výstupná kontrola. Kontroluje sa 

hlavne funkčnosť daného stroja, nezávadnosť a bezpečnosť a v neposlednej rade 

dodržanie požadovaných parametrov stroja podľa predpisov. Pracovník kontroly preberá 

stroj až keď je úplný, doplnený o príslušenstvo podľa príslušnej karty stroja. 

Po vykonaní výstupnej kontroly kontrolór  kvality  označí stroj značkou Q – quality a tým 

potvrdí, že stroj prešiel kontrolou a je pripravený k expedícií. Týmto nastáva posledná 

fáza procesu priebehu zákazky a tou je samotné doručenie objednávky ku koncovému 

zákazníkovi. 

V prípade zistenia odchýlky od požadovaných štandardov je privolaný príslušný 

pracovník zodpovedný za danú operáciu za účelom odstránenia vzniknutého nedostatku. 

K takýmto zisteniam dochádza predovšetkým na jednotlivých úsekoch montáže, pri 

priebežnej kontrole. Pri výstupnej kontrole by odstránenie prípadných nedostatkov bolo 

časovo aj finančne náročnejšie (Kozlík, 2018). 

4.1.10 Expedícia výrobku, administratíva a archivácia 

Po ukončení montáže stroja informuje riadiaci pracovník dielne riadiaceho pracovníka 

oddelenia expedície o možnosti presunu stroja. Následne je povereným kontrolórom 

kvality vykonávaná výstupná kontrola kvality stroja. Po ukončení kontroly sú vykonané 

povereným pracovníkom oddelenia expedície konzervačné a baliace práce (v súlade 

s predpismi o balení strojov. 

Pred samotnou expedíciou logista pripraví vyskladňovací zoznam a to v troch 

vyhotoveniach - jedna kópia tvorí súčasť dokumentácie k obchodnému prípadu/zákazke, 

druhé vyhotovenie je v archíve dokumentov vedúceho pracovnej skupiny oddelenia 

expedície a tretie vyhotovenie je súčasťou archivovanej dokumentácie povereného 

pracovníka skladu hotových výrobkov. Daný zoznam slúži ako podklad pre kontrolu 

úplnosti stroja a jeho príslušenstva. 

V deň expedície logista spracuje dodací list k expedovanému výrobku a to v piatich 

vyhotoveniach, ktoré sú doručené: 

- oddeleniu expedície - archív dokumentácie k expedovaným strojom, 

- nákladnej vrátnici - podklad pre možnosť vývozu tovaru z priestorov spoločnosti, 

- zákazníkovi pre potvrdenie prijatia tovaru, 
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- súčasť dokumentácie k obchodnému prípadu, 

- archivácia dokumentov na účtovné oddelenie. 

Po expedícii logista do dvadsiatich štyroch hodín uloží všetky informácie, ktoré boli 

zaznamenané na tlačenej forme karty stroja do informačného systému QAD. Za záznam 

do tlačenej karty stroja pri stroji však zodpovedajú navrhovatelia z jednotlivých útvarov. 

V deň expedície alebo najneskôr do štrnástich kalendárnych dní logista vystaví faktúru 

za expedovaný tovar. Po obdržaní tovaru zákazníkom ho obchodník osloví za účelom 

preverenia jeho spokojnosti s dodaným tovarom (Kozlík, 2018). 

4.1.11 Diagram príčin a následkov 

 

Obr. 23 Diagram príčin a následkov – nedodržanie expedičného termínu (vlastné spracovanie) 
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4.1.12 Zhrnutie analytickej časti 

Analýza súčasného stavu neodhalila závažné nedostatky, ktoré by viedli k význačným 

problémom v priebehu procesu. Bolo ale zistených niekoľko drobných nedostatkov, ktoré 

by sa dali zlepšiť a tým by sa zaistil plynulejší priebeh zákazky podnikom. 

Nedostatky boli odhalené pomocou Ishikawovho diagramu alebo diagramu príčin 

a následkov, ktorý je zobrazený na obrázku č. 23. Diagram znázorňuje možné príčiny 

nedodržania expedičného termínu. Niektoré z nich sa pri analýze súčasného stavu 

potvrdili. 

Jedným z nedostatkov je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov vo výrobe. Toto 

spôsobuje veľký problém s dodržiavaním daných výrobných lehôt. Tento problém je však 

spôsobený nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce. 

Ďalší problém je horšia dostupnosť materiálov k obchodnému prípadu. Potrebné 

materiály sú uchovávané predovšetkým v papierovej podobe a tým pádom nie sú vždy 

dostupné. Toto má za následok aj prebytočné množstvo papierovej evidencie, s čím 

súvisia aj prebytočné náklady na udržiavanie papierového archívu uzavretých 

obchodných prípadov. 

Problém nastáva aj v samotnej výrobe a to konkrétne zvýšenou zmetkovitosťou. 

Vzniknutý a okamžite neriešený nedostatok v nižšej úrovni výrobného procesu má za 

následok okrem väčšej finančnej náročnosti častokrát aj časovú tieseň pri kompletovaní 

stroja.  
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5 Návrhová časť 

Hlavným cieľom tejto práce je vypracovanie opatrení, ktoré povedú k optimalizácii 

procesu priebehu zákazky. Táto časť práce sa teda zaoberá vlastnými návrhmi riešenia 

zistených nedostatkov v procese, ktoré boli popísané v analytickej časti práce. 

5.1 Návrh na znovuzavedenie spolupráce so SOŠ Trenčín 

Jedným z hlavných zistených nedostatkov v procese priebehu zákazky mnou vybraným 

podnikom TRENS SK, a. s. je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. V súčasnej dobe 

je na trhu práce veľký dopyt po pracovnej sile v strojárskej oblasti. Tento problém je teda 

spôsobený nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce. 

Spoločnosť TRENS SK, a. s. však v minulosti spolupracovala s miestnou strednou 

odbornou školou Pod Sokolicami 14, Trenčín. Jedná sa o stredné odborné učilište 

strojárske s viac ako 60 ročnou tradíciou. Tento návrh sa zameriava na znovuzavedenie 

tejto spolupráce a to konkrétne zavedením povinnej praxe študentov SOŠ Pod Sokolicami 

14 v podniku. 

SOŠ Pod Sokolicami 14 ponúka študentom, ktorý si zvolia štúdium na tejto škole 

praktické odbory, medzi ktoré patrí aj učebný odbor Strojný mechanik. Jedná sa 

o trojročné štúdium, ktoré je zamerané predovšetkým na získavanie praxe. Odbor je po 

troch rokoch štúdia ukončený záverečnými skúškami a jeho absolvent získa výučný list. 

Absolvent tohto odboru teoreticky  a prakticky ovláda: 

- montáž mechanických komponentov na jednotlivé moduly alebo montáž celých 

strojov, 

- obsluhu konvenčných strojov a riadenie ich práce podľa technickej dokumentácie, 

- vykonávanie údržby, opráv a obsluhy priemyselných strojov a zariadení, 

- základy strojného obrábania, ktorého obsahom je práca na jednotlivých typoch 

sústruhov, frézovačiek, brúsiek alebo vŕtačiek, 

- odbornú strojársku terminológiu, využívanie všeobecných poznatkov, základné 

technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, 

- zhotovovanie technických výkresov, orientovanie sa v technickej dokumentácii, 
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- vykonávanie kontroly rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných 

prác, 

- diagnostiku a odstraňovanie závad na strojoch a zariadeniach atď. (Stredná 

odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, 2018). 

Študenti odboru Strojný mechanik by získavali prax v podniku TREN SK, a. s. ako tomu 

bolo v minulosti. Pri výkone praxe by získali potrebné skúsenosti a naučili by sa 

aplikovať získané teoretické poznatky do praxe. Prax študentov by prebiehala 5 dní 

v týždni každý druhý týždeň v mesiaci, počas školského roka, teda 10 mesiacov v roku. 

Každý rok by podnik vyhradil miesto pre 5 študentov SOŠ. Tejto skupine praktikantov 

by bol priradený jeden zamestnanec podniku. Daný pracovník by mal na starosti dohľad 

nad 5 člennou skupinou študentov a ich zaradenie do pracovnej činnosti podniku. 

Študenti by sa dobu troch rokov postupne zaúčali v celom výrobnom úseku podniku. Prvý 

rok by absolvovali prax na ľahkej obrobni, kde by sa postupne zoznámili s celým 

výrobným procesom. Druhým rokom by pokračovali v praxi na ťažkej obrobni a tretí rok 

by sa zameriavali na pracovisko montáže. Na každom úseku výroby by im bol priradený 

zamestnanec, ktorý by každý nasledujúci rok zaúčal novú skupinu praktikantov. Celkovo 

by teda podnik určil troch zamestnancov z každého úseku výroby, ktorí by mali študentov 

na starosti.  

Títo vybraní zamestnanci by za dohľad a prácu so študentmi dostávali príplatok vo výške 

2,50 € na hodinu. Celkový príplatok k mesačnej mzde by bol vo výške 200 € a to pri 8 

hodinovej praxi, 10 dní v mesiaci. Ročné náklady by teda činili 2000 € v prvom roku, 

v roku druhom 4000 € a v treťom a každom ďalšom roku 6000 €, za predpokladu troch 

vyčlenených zamestnancov podniku na realizáciu tohto návrhu. Vykonávaná práca 

študentov by nebola finančne ohodnotená. Po ukončení trojročnej praxe v podniku, 

absolvovaní záverečných skúšok a tým získaním výučného listu, by bola absolventom 

prednostne umožnená pracovná pozícia v podniku. Keďže počas zaúčania sa v podniku 

prešli celým výrobným procesom, bola by mi ponúknutá pracovná pozícia podľa 

aktuálnej potreby firmy 

Daný návrh by bol realizovateľný od začiatku školského roku 2018/2019 a to konkrétne 

od 2.9.2018. Spolupráca so SOŠ by sa uzavrela v priebehu júla a augusta 2018. 
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Podnik TRENS SK, a. s. by touto spoluprácou získal kvalifikovanú pracovnú silu, 

s potrebnými znalosťami a skúsenosťami, so znalosťou samotného podniku 

a vnútropodnikových procesov. 

5.2 Pravidelné školenie zamestnancov 

Pri analýze súčasného stavu bol zistený problém so zvýšenou zmetkovitosťou na nižšej 

úrovni výrobného procesu. Na základe rozhovoru s dlhoročnými pracovníkmi je výška 

zmetkovitosti odhadovaná na 8 %. Toto má za následok nie len zvýšenie výrobných 

nákladov, ale aj zvýšenie rizika nedodržania expedičného termínu zákazky. Tento 

nedostatok je spôsobený predovšetkým nepozorným prístupom stálych zamestnancov 

k zmenám vo výrobe. Dlhoroční zamestnanci podniku nie sú vždy kompatibilní 

s uskutočňujúcimi sa zmenami v karte stroja a v technických výkresoch, ktoré je potrebné 

neustále sledovať. Často sa teda stáva, že daný kus vyrábajú takzvane po pamäti. 

Navrhujem preto pravidelné školenia pre zamestnancov. Školenia by boli uskutočňované 

pravidelne každé tri mesiace v roku, teda štyri krát do roka, v konferenčných priestoroch 

podniku. Zameriavali by sa predovšetkým na zamestnancov výroby ale aj na pracovníkov 

vyšších pozícií, teda majstrov. Školenia by kládli dôraz na zodpovedný prístup každého 

pracovníka ku každodennej činnosti, u majstrov by boli zamerané na pravidelnú kontrolu 

pracovníkov, ktorých majú na starosti. Hlavným cieľom školení by bolo pred každou 

vykonávanou operáciou dôsledne vykonať kontrolu zmien v technickým výkresoch, ktoré 

je potrebné priebežne sledovať a dodržiavať presne výrobný postup. 

Školenia by mal na starosti interný lektor podniku, so znalosťou podniku 

a vnútropodnikových procesov. Mzdové náklady na lektora by podľa môjho 

zodpovedného odhadu činili 800 € mesačne, teda 9600 € ročne. Zavedenie školení by 

bolo možné od septembra 2018. 

Ak by naďalej pretrvával nezodpovedný prístup pracovníkov ku každodennej pracovnej 

činnosti, je potrebné, aby boli vyvodené dôsledky z ich správania a nedodržiavania 

pracovnej morálky. Podnik by tým pádom musel zaviesť pokuty alebo zrážky zo mzdy, 

ktoré by udeľoval zamestnancom  za zvýšenú zmetkovitosť. Ak by sa situácia nezlepšila, 

spoločnosť by bola nútená daných zamestnancov prepustiť. 
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Daný návrh by spočiatku nepriniesol ušetrenie nákladov, to by sa však prejavilo po určitej 

dobe. Pravidelné školenia zamestnancov by mali priniesť zníženie zmetkovitosti v 

predpokladanej výške o 3 %. Keďže mi podnik neposkytol presné údaje a štatistiky, 

úsporu nákladov nie je možné presne vyčísliť. Je však zrejmé, že znížením zmetkovitosti 

sa znížia aj výrobné náklady. Návrhom sa ďalej zníži aj možná časová tieseň pri 

kompletácii stroja, čím sa celkovo zníži riziko nedodržania expedičného termínu. 

5.3 Papierová evidencia 

Ďalším problémom, s ktorým sa spoločnosť potýka, je nadbytočné množstvo papierovej 

evidencie, čo má za následok horšiu dostupnosť dokumentov a zároveň  mrhanie času 

zamestnancov, ktorý strávia nad tlačou a hľadaním dokumentov. Vysoká spotreba 

papiera má negatívny vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na dobré meno podniku. 

Spoločnosť TRENS SK, a. s. má zavedenú certifikáciu ISO 14001 a je takisto držiteľom 

certifikátov NATUR-PACK na obaly a neobaly. Je teda zjavné, že podnik kladie dôraz 

na ochranu životného prostredia pri plnení svojich podnikateľských aktivít. Veľké 

množstvo papierovej evidencie teda nekorešponduje so súčasným trendom spoločnosti. 

5.3.1 Obmedzenie papierovej evidencie 

Návrh na obmedzenie papierovej evidencie spočíva v plnom využívaní podnikového 

informačného systému QAD. Ako bolo spomenuté v analytickej časti práce, spoločnosť 

má implementovaný informačný systém QAD, ktorý pokrýva činnosť podniku v oblasti 

riadenia výroby, skladového hospodárstva, plánovania kapacít , nákupu, účtovníctva 

a financií. Súčasťou tohto systému je aj modul Zákazky, ktorý slúži pre evidenciu 

zákazníckych objednávok a všetkých sprievodných dokumentov. V systéme je teda 

možné uchovávať všetky potrebné informácie ku každému obchodnému prípadu. 
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Obr. 24 Náhľad do podnikového informačného systému (prevzaté z Interné materiály podniku, 2015) 

Obrázok č. 24 zobrazuje náhľad do podnikové informačné systému QAD. Červenou je 

zvýraznené pole, kde sú dostupné informácie o jednotlivých zákazkách. 

Keďže ku každému obchodnému prípadu sa dokumentácia tlačí niekoľkonásobne, 

spoločnosť má vysokú spotrebu papiera. Papierové kópie putujú na oddelenia obchodu, 

expedície, do expedičného skladu, na finančné oddelenie a po vyexpedovaní stroja aj do 

archívu spoločnosti. Keďže zamestnanci každého oddelenia majú do informačného 

systému prístup, nie dôvod, aby podklady k obchodnému prípadu dostávali a uchovávali 

v papierovej podobe. 

Každý účastník procesu priebehu zákazky podnikom, si môže potrebné informácie 

dohľadať priamo v IS QAD. Aby bola dokumentácia dostupná odkiaľkoľvek a zároveň 

aby mali pracovníci možnosť mať ju pri sebe v prípade potreby, navrhujem aby podnik 

zabezpečil 25 tabletov. Tieto zariadenia by mali prístup do podnikového IS a využívali 

by ich predovšetkým pracovníci obchodného úseku, úseku nákupu a kooperácií alebo 

ďalší zamestnanci podľa potreby. Odhadované náklady na nákup tabletov by boli vo 
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výške 300 € za 1 ks. Teda celkové náklady by činili 7500 €. Daný návrh by bol 

realizovateľný od 1.7.2018. 

Podnik by ušetril náklady na spotrebu kancelárskeho papiera a samotnú tlač 

v odhadovanej výške 5000 € za rok. Týmto spôsobom sa celý proces zefektívni a to 

z hľadiska negatívneho dopadu na životné prostredie, ale aj z finančného a časového 

hľadiska, keďže potrebná dokumentácia by bola dostupnejšia. 

5.3.2 Odstránenie papierového archívu zákaziek 

Keďže jednotlivé dokumenty k obchodnému prípadu neputujú len na samotné oddelenia 

spoločnosti, ale aj do fyzického archívu, podnik má na tento archív vyhradené veľké 

priestory. Za tieto priestory musí teda podnik hradiť prevádzkové náklady, ktoré by 

mohol ušetriť. 

Pri plnom využívaní možností podnikového systému QAD by bolo možné tento 

papierový archív úplne odstrániť. Všetky informácie o uzavretých obchodných prípadoch 

starších ako 10 rokov by boli zálohované v elektronickej podobe. Jednalo by sa konkrétne 

o dokumenty: 

- emailová komunikácia so zákazníkom, 

- cenová ponuka, 

- objednávka, 

- prípadné zmeny v objednávke, 

- zálohové faktúry a dodacie listy, 

- doklad o platbe, 

- kúpna zmluva, 

- expedičné dokumenty. 

Na prevedenie dát, ktoré spoločnosť uchováva, z papierovej formy do elektronickej 

podoby, by si podnik najal externú firmu,  s ktorou by si dohodol podmienky realizácie 

podľa vlastných potrieb. 

Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú digitalizáciou archívov, určujú cenu úkonu podľa 

individuálnych potrieb a požiadaviek zákazníka, náročnosti spracovania a manipulácie so 

samotnými dátami. Výška nákladov, ktoré by boli na tento návrh vynaložené, je teda 

určená mojím zodpovedným odhadom. Predpokladané náklady sú 40 000 €.   
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Prevedením archivovaných dokumentov do elektronického formátu sa nielen zefektívni 

a uľahčí práca zamestnancov ale zároveň sa znížia aj náklady na samotnú prevádzku a to 

ušetrenými prevádzkovými nákladmi na fyzický archív. Návrhom sa tiež zníži riziko 

straty dát a hrozby odcudzenia či možnosť poškodenia prírodnými javmi. Zvýši sa tak 

celkové zabezpečenie dokumentov. 

5.4 Ekonomické zhodnotenie a prínosy návrhovej časti 

Táto časť bakalárskej práce má za úlohu zhrnúť všetky prínosy, ktoré by mali priniesť 

vyššie uvedené návrhy. Nie všetky návrhy vedú k vytváraniu zisku, to však nebolo daným 

cieľom. Návrhy mali za cieľ proces priebehu zákazky zoptimalizovať. 

Tabuľka 1 Zhrnutie návrhov (vlastné spracovanie) 

Návrh Náklady  Prínosy Realizovateľnosť 

Návrh č. 1 6000 € ročne Kvalifikovaní pracovníci 2.9.2018 

Návrh č. 2 9600 € ročne Zníženie zmetkovitosti o 3 % 1.9.2018 

Návrh č. 3 47500 € Ušetrenie nákladov 5000 € ročne 1.7.2018 

Prvým návrhom je znovuzavedenie spolupráce so strednou odbornou školou Pod 

Sokolicami 14, Trenčín. Tento návrh prinesie podniku kvalifikovanú pracovnú silu, 

budúcich zamestnancov so znalosťou podniku a podnikových procesov. Zaradením 

týchto zamestnancov do podniku by sa mala zvýšiť efektívnosť výrobného procesu, a tým 

efektívnosť celého priebehu zákazky podnikom. Spoločnosť tak ušetrí náklady na 

počiatočné školenia nových zamestnancov ale čiastočne aj náklady vynaložené na 

hľadanie nových zamestnancov na trhu práce. Ročné náklady na spoluprácu po troch 

rokoch od zavedenia sú odhadované vo výške 6000 €. 

Druhý návrh sa zaoberá pravidelným školením zamestnancov. Daný návrh by mal 

v konečnom dôsledku znížiť zmetkovitosť vo výrobnom procese o 3 %. To by prinieslo 

nielen zníženie výrobných nákladov, ale aj úsporu času na jednotlivých výrobných 

operáciách. Týmto by sa celý priebeh zákazky optimalizoval, keďže by nevznikali 

zbytočné oneskorenia pri kompletizácii stroja. Tým by sa znížila pravdepodobnosť 

nedodržania expedičného termínu. 



60 

 

Tretí návrh je zameraný na obmedzenie papierovej evidencie. V prvom rade sa jedná 

o mnohonásobné sprievodné dokumenty v papierovej forme. Návrh spočíva v nahradení 

papierových dokumentov dokumentami v elektronickej podobe, ktoré budú zaevidované 

v informačnom systéme podniku. Spoločnosť by tým ušetrila náklady na spotrebu 

kancelárskeho papiera a samotnú tlač v odhadovanej výške 5000 € ročne. Ďalej by návrh 

priniesol uľahčenie práce zamestnancom ako aj časovú úsporu, keďže by dokumenty 

k obchodnému prípadu mali neustále k dispozícií v počítači. Taktiež by dokumentácia 

bola dostupná v tabletoch, ktoré by podnik zabezpečil. Náklady by boli vo výške 7500 €. 

Ďalším návrhom je prevedenie papierového archívu do elektronickej podoby. 

Odhadované náklady sú vo výške 40 000 €. Podnik by týmto ušetril prevádzkové náklady 

na archív a zároveň by uzavreté obchodné prípady boli dostupnejšie pre zamestnancov 

v prípade potreby. Ďalšou výhodou by bolo obmedzenie rizika ohrozenia dát. 

V neposlednom rade by mal tento návrh pozitívny vplyv na životné prostredie.  
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6 Záver 

Táto bakalárska práca bola zameraná na tému Průběh zakázky ve vybraném podniku. Pre 

spracovanie práce som zvolila strojárenský podnik TRENS SK, a. s., ktorý sa zameriava 

na výrobu obrábacích strojov. Práca je rozdelená do troch hlavných častí a to časti 

teoretickej, analytickej a poslednej, návrhovej časti. 

V prvej, teoretickej časti práce, sú popísané jednotlivé oblasti súvisiace s priebehom 

zákazky podnikom. Jedná predovšetkým o oblasti teórie riadenia zákazkovej výroby, 

výrobný proces, technickú príprava výroby, popis nákupu materiálu a systém riadenia 

kvality výrobkov. Dané informácie vychádzajú zo spracovania literárnych rešerší. 

Druhá časť je analytická časť, ktorá podrobne popisuje priebeh zákazky podnikom od 

prijatia dopytu od zákazníka až po expedíciu hotového výrobku. Na konci tejto časti sú 

popísané zistené nedostatky v samotnom priebehu zákazky, ktoré boli identifikované za 

pomoci využitia diagramu príčin a následkov. 

Keďže hlavným cieľom práce bolo vypracovanie opatrení, ktoré povedú k optimalizácii 

procesu priebehu zákazky podnikom, posledná, návrhová časť práce, sa zameriava práve 

na splnenie tohto cieľu. V tejto časti práce sú popísané konkrétne návrhy, a to 

znovuzavedenie spolupráce so SOŠ Pod Sokolicami 14, Trenčín, ktorou by podnik získal 

kvalifikovanú pracovnú silu. Ďalší návrh bol zameraný na pravidelné školenia 

zamestnancov, ktoré by malo viesť k zníženiu zmetkovitosti a tým ušetreniu nákladov 

a zníženiu časovej náročnosti pri kompletovaní stroja. Týmto by sa znížilo riziko 

nedodržania expedičného termínu zákazky. Posledným návrhom bolo obmedziť 

papierovú evidenciu k zákazke a prevedenie papierového archívu zákaziek do 

elektronickej podoby, čo by viedlo k zefektívneniu práce zamestnancov. Prínosy týchto 

návrhov sú podrobne popísané v ekonomickom zhodnotení návrhovej časti. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

CMR - dohoda o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej preprave 

QAD/CRM – integrovaný podnikateľský systém riadenia organizácie pre oblasti 

plánovania, nákupu, skladovania, výroby, predaja a účtovníctva 

ELK - odbor Elektrokonštrukcia 

KPP - koordinátor podpory predaja 

NAK - odbor Nákup 

RV - odbor Riadenie Výroby 

RJV - odbor Rozvoj Výrobkov 

SV - odbor Servis  
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