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ABSTRAKT 

 

Táto diplomová práca sa zaoberá systémom managementu kvality v nábytkárskej 

firme Spartan a.s. Cieľom bolo analyzovať stávajúci systém managementu kvality. 

V prvej časti práce je obecný popis histórie a vývoja managemantu kvality. V druhej 

časi sa identifikujú a mapujú hlavné a vedľajšie procesy v podniku. V tretej časti je 

návrh novej  dokumentácie začiatku výrobného  procesu.  

 

 

 

Kľúčové slová 

 

 kvalita, proces, systém managementu kvality, dodávateľ, odberateľ, dokumentácia 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

 

This thesis deals with the quality management system in furniture company Spartan 

a.s . The aim was to analyze the quality management system. The first part is a 

general description of the history and development management of quality. In the 

second part are identified maps of major and minor processes inside the 

organization.  In the third part there is a proposal for a new documentation of 

beginning production process. 
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quality, process, quality management system, supplier, customer, documentation 
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ÚVOD 
 
 
 V každej oblasti ľudskej činnosti, či už v pracovnej alebo súkromnej, 

stretávame sa so snahou neustále sa zlepšovať, zdokonaľovať. Už nestačí len 

odstraňovať vzniknuté chyby, človek  im chce predchádzať a urobiť plánované veci 

hneď na prvý krát. Hľadá všetky  možné postupy a riešenia, aby tohto stavu dosiahol, 

pretože si uvedomil jednu dôležitú vec, že predchádzanie chybám je oveľa lacnejšie 

a predpokladá menšie úsilie ako samotné naprávanie už vzniknutých chýb. Touto 

filozofiou sa zaoberajú koncepcie, ktoré sa dnes uplatňujú v slovenských 

podmienkach trhového hospodárstva, a výsledky z uplatňovania  princípov týchto 

koncepcií svedčia o tom, že podniky sa s ich zavádzaním dostávajú na kvalitatívne 

vyššiu úroveň. A to je cieľom každého „zdravého”  podniku, ktorý si uvedomuje túto 

skutočnosť. 

 

Systémy Manažérstva kvality sa stali v slovenských organizáciách už bežnou 

záležitosťou. Je to hlavne zásluha   súboru noriem  ISO 9000 , ktoré boli prijaté 

a implementované v stovkách našich firiem.  

 

Zabezpečovanie kvality ako jeden z dvoch základných smerov manažérstva kvality je 

zameraný na prevenciu, ktorá znamená, že nekvalitný produkt nesmie byť 

distribuovaný z podniku na trh a zároveň nekvalitný produkt by nemal byť vôbec 

vyprodukovaný. Požiadavky zákazníkov zdôrazňujú potrebu stability kvality 

dodávaných produktov a odberatelia vyžadujú od svojich dodávateľov, aby 

preukázali záruky trvalého dosahovania úrovne kvality dodávaných produktov. 

 

Preto som si za cieľ mojej diplomovej práce, po skonzultovaní s oddelením kvality 

v podniku Swedwood Slovakia s.r.o. odštepný závod Spartan (ďalej len Spartan), 

vybral vyriešenie problematiky- zabezpečenia kvality dodávok. Rozumie sa tým 

vypracovanie metodiky a dokumentácie. Pretože kvalita finálnych výrobkov je vysoko 

závislá na kvalite produktov - vstupných materiálov subdodávateľov.  

Spartan má práve s dodávateľmi a ich výrobkami, vstupnými materiálmi do svojho 

procesu výroby, najväčšie problémy a ich kolísajúca kvalita sa podpisuje na celkovej 

(ne)efektívnosti výroby. Tento fakt je len umocnení stávajúcou krízou a snahou 
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o minimalizáciu nákladov a maximalizáciu zisku zo strany ich hlavného a jediného 

odberateľa, giganta na trhu s nábytkom, spoločnosťou IKEA. 

 

Výsledkom  práce bude vytvorená dokumentácia, smernice a to konkrétne: Výber 

dodávateľov, Hodnotenie dodávateľov, Nakupovanie, Vstupná kontrola, Reklamácia 

na dodávateľa. 

 

V teoretickej časti mojej práce budem najskôr písať o svetovom vývoji manažérstva 

kvality od úplných začiatkov až po súčasnosť. Okrem toho uvediem teoretické 

východiská ktoré súvisia s témou práce z rôznych zdrojov. 

 

V praktickej časti najprv analyzujem súčasný stav firmy Spartan, zmapujem procesy 

výroby. Vysvetlím aký dopad má súčasný stav a čo chcem zlepšiť. Ďalej popíšem 

návrh vlastného riešenia a jeho prínos pre Spartan. V závere diplomovej práce 

spravím vyhodnotenie splnenia cieľa . 
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1.TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ K RIEŠENIU DANEJ PROBLEMATIKY  

 

 Pojem kvalita a realizácia kvality výrobkov a služieb za posledné tri desaťročia 

zaznamenali prudký rozvoj. Tomu však predchádzali vývojové stupne, ktoré 

v kvalitatívnej miere ovplyvnili dnešný stav v podnikoch a firmách. Ako to prebiehalo 

je potrebné uviesť historické súvislosti v oblasti vývoja managementu kvality. 

 

1.1 Svetový vývoj managementu kvality 

 

 Význam kvality ako takej si ľudia uvedomovali od nepamäti, avšak v takej 

podobe, v akej sa chápe dnes, sa začala formovať začiatkom dvadsiateho storočia. 

Spočiatku boli vytvorené metódy na zlepšenie efektívnosti výroby (F.W Taylor, F. 

Gilbreth, H. Fayol ). V dvadsiatich rokoch W.A. Shewhart z laboratórií Bell Telephone 

publikoval prvé diela o aplikácií štatistiky pri zabezpečovaní kvality výrobkov. Jeho 

práca Ekonomické riadenie kvality priemyselných výrobkov publikovaná v roku 1931 

zameraná ma kontrolu výrobného procesu znamenala začiatky riadenia kvality. 

V skutočnosti štatistika bola až do päťdesiatich  rokov málo používaná, jej rozmach 

sa nastal až výraznou aplikáciou v japonských firmách. Oživenie štatistických metód 

v USA bolo zázračným návodom úspechu v konkurencii kvality. 

 

Štatistické riadenie procesov je ešte aj v súčasnosti účinným nástrojom  

premenlivosti, analýz a vyhľadávania príčin chýb. V začiatkoch riadenia kvality práve 

štatistické riadenie procesov ukázalo, že kvalita  výrobku je výsledkom kvality 

procesu. Možnosti procesu, jeho plánovania a riadenia ovplyvňuje splnenie 

požiadaviek na výrobok. 

 

Druhá svetová vojna  sa stala katalyzátorom uplatnenia regulačných diagramov v 

rôznych  priemyselných odvetviach v USA. Vojenské normy (Z-1 normy) boli účinné 

a utajované. Neskoršie boli prijaté v plnom znení ako britské normy 1008. Vo  Veľkej 

Británii boli už v roku 1935 schválené normy 600, ktoré vychádzali zo štatistických 

prác E.S. Pearsona. Za druhej svetovej vojny  boli tieto normy preložené aj 

v Japonsku. Japonsko  v tomto období zaostávalo hlavne uplatňovaním Taylorovej 

metódy (robotníci vykonávali úlohy stanovené odborníkmi). Management kvality 
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závisel výlučne na kontrole, pričom nie každý výrobok bol dostatočne kontrolovaný . 

Pre Japonsko boli rozhodujúce náklady , cena a nie kvalita. Bolo to obdobie lacných 

ale „zlých ” výrobkov. Štatistický management kvality v Japonsku  sa začal v roku 

1946 a zrodil sa systém národných noriem. 

 

V roku 1950 JUSE (Zväz japonských vedcov a technikov založených v roku 1946) 

usporiadal seminár W.E. Demingom z USA o štatistickom riadení. Prvá demingova 

cena za kvalitu bola udelená v septembri 1951 v Ósake. V roku 1954 priniesol do 

Japonska nový impulz  J.M. Juran . Jeho návšteva znamenala prechod na celkové 

riadenie kvality, ktoré je považované za nástroj riadenia. 

 

Z hľadiska historického vývoja  zabezpečovania kvality vo svete je príznačná etapa 

orientácie na technickú kontrolu . Názor, že technická kontrola sa rovná 

zabezpečovaniu kvality trvala pomerne dlho. Primárny dôraz sa kládol na útvar 

technickej kontroly , čo spôsobovalo množstvo problémov. Dobre navrhnutý 

a vyrobený výrobok netreba kontrolovať, Je lacnejšie poruchám predchádzať ako ich 

vyhľadávať a odstraňovať . Pokiaľ existujú chyby, je potrebné vykonávať kontrolu. 

Zabezpečenie kvality s výlučnou orientáciou na technickú kontrolu je prekonané 

orientáciou na riadenie procesu  s dôrazom na vývoj nových výrobkov spĺňajúcich 

požadované vlastnosti a parametre. 

 

V päťdesiatych šesťdesiatych rokoch sa začala uplatňovať koncepcia managementu 

kvality v celom životnom cykle výrobku alebo služby. Cieľom bolo v každej etape 

potlačiť neprijateľné odchýlky, dosiahnuť kvalitatívne ciele a podať dôkaz o kvalite. 

Prehlbovala sa spolupráce firemných oddelení a najmä radových pracovníkov pri 

prehlbovaní kvality. 

Vzniklo motivačné hnutie „Zero defects” – nulová úroveň porúch. [4] 

 

Japonci sa zamerali na všetky činnosti podniku, vrátane predvýrobných etáp . Zrodil 

sa tak základ moderných systémov kvality, označovaný ako Company Wide Quality 

Control (CWQC).Ďalším  prepracovaním tohto prístupu došlo k prvým pokusom 

o totálny manažment kvality (TQM), ktorý predstavuje v súčasnosti dynamicky 
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rozvíjajúcu sa koncepciu. V roku 1987 vstúpili na scénu  kvality normy ISO radu 

9000, snažiace sa o rozsiahlu dokumentáciu všetkých podnikových procesov. 

Ďalší vývoj sa uberá k riadeniu kvality, starostlivosti o životné prostredie 

a bezpečnosti na báze takzvanej Global Quality Management (GQM) [2] 

 

1.1.1 Systém managementu kvality 

 

 Je súčasťou systému manažérstva organizácie , ktorá má garantovať 

maximálnu mieru spokojnosti zákazníka pri minimálnych nákladoch.[1] 

 

Prijatie systému menegementu kvality musí byť strategickým rozhodnutím 

organizácie. [6]        

 

Súčasný systému managementu kvality obsahuje oblasť managementu procesov, 

ktorého význam neustále rastie a to najmä z dôvodu neustálych zmien, ktoré vedú k 

neustálemu zlepšovaniu procesov.  

 

Proces možno chápať ako súbor činností, ktoré využívajú zdroje a riadia sa tak, aby 

umožnili transformáciu vstupov na výstupy.[6]      

    

Procesný prístup je založený na princípe riadenia a vzájomného pôsobenia všetkých 

podnikových procesov tak, aby plnili určené ciele. Efektívny priebeh podnikových 

procesov je nástrojom udržania a posilnenia pozície podniku v trhovo orientovanom 

prostredí. Kvalita procesov prebiehajúcich v podniku a ich efektívne usporiadanie 

ovplyvňujú nielen výšku nákladov, ale prostredníctvom kvalitnej  obsluhy  zákazníka  

vplývajú aj na  objem  tržieb a  na  výšku zisku.  

 

Nástrojom na zabezpečenie prevádzkovej efektívnosti pri súčasnom  napĺňaní 

požiadaviek zákazníkov a vnútorných potrieb spoločnosti je systém procesného 

riadenia. Procesné riadenie umožní efektívne navrhnúť podnikové procesy, 

optimalizovať väzby medzi nimi a tiež vytvoriť takú organizačnú štruktúru, ktorá bude 

efektívnosť priamo podporovať. Procesný prístup k managementu kvality je zreteľný 

z tzv. procesného modelu ktorí je zobrazení na obrázku číslo 1. 
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Obr. 1: Model systému managementu kvality založený na procesnom prístupe. [6] 

 

1.1.2 Princípy systému managementu kvality 

 

 Systém managementu kvality je založený na manažérskych procesoch, ktoré 

tvoria : 

- plánovanie kvality, 

- riadenie kvality, 

- zlepšovanie kvality. 

Vo všeobecnosti existuje osem základných zásad (princípov) managementu kvality, 

ktoré môže vrcholový manažment využiť pri vedení organizácie smerom k 

zvyšovaniu výkonnosti organizácie: 

 

Princíp 1:Zameranie sa na zákazníka  

Organizácie závisia od svojich zákazníkov, a preto majú chápať ich súčasné 

a budúce potreby, majú uspokojovať požiadavky zákazníkov a majú sa snažiť 

prekonať ich očakávania. Praktická aplikácia tohto princípu vyžaduje: 

-systematické skúmanie požiadaviek zákazníkov 
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-ich rýchle a efektívne napĺňanie 

-previazanosť cieľov organizácie s potrebami a očakávaniami zákazníkov 

-rozvoj a riadenie vzťahov so zákazníkmi  

-rozvoj vzťahov aj s ďalšími zainteresovanými stranami(t.j. s vlastníkmi 

,zamestnancami verejnou správou atď.) [1] 

 

Princíp 2: Vedenie a riadenie zamestnancov (Vodcovstvo) 

Vodcovia(manažéri) určujú jednotu účelu a smerovanie organizácie, majú vytvárať a 

udržiavať interné prostredie, v ktorom sa pracovníci plne zapoja do plnenia cieľov 

organizácie. Realizácia tohto princípu od manažérov vyžaduje: 

-deklarovanie misie, vízie, politiky a cieľov organizácie v súlade s požiadavkami 

zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán 

-vytváranie vzájomnej dôvery medzi jednotlivými skupinami zamestnancov 

-poskytovanie príležitostí zamestnancov k vlastnej aktívnej práci, vrátane 

prerozdeľovania zodpovedností a právomocí 

-motivácia všetkých zamestnancov k tímovej práci a k procesu zlepšovania 

Výsledkom je že zamestnanci sú stotožnený so strategickými zámermi, cieľmi 

organizácie a sú motivovaný. [1] 

 

Princíp 3:Zapojenie pracovníkov 

Pracovníci na všetkých úrovniach sú základom  organizácie a ich plné  zapojenie 

umožňuje využívať ich schopnosti v prospech organizácie. Na dosiahnutie tohto 

stavu je potrebné: 

-vysvetľovať dôležitosť všetkých činností pracovníkov pre výsledky organizácie 

-viesť zamestnancov k odhaľovaniu slabých miest v ich výkonnosti 

-neustále vzdelávať zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia 

-odmeňovať úsilie ku zvyšovaniu výkonnosti apod. [1] 

 

Princíp 4: Procesný prístup 

Výsledný efekt sa dosiahne účinnejšie, ak sa činnosti a súvisiace zdroje riadia 

ako proces. K naplneniu tohto princípu je potrebné: 

-systematicky definovať tie procesy ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie plánovaných 

výsledkov 



 

Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky 

Str.  18  

DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 
-jednoznačné definovanie zodpovedností a právomocí ľudí pri všetkých týchto 

procesoch 

-systematicky merať spôsobilosť a výkonnosť procesov ,následne analyzovať 

výsledky a vykonať objektívne rozhodnutia atď. [1] 

 

Princíp 5: Systémový prístup k manažérstvu 

Identifikácia, pochopenie a riadenie vzájomne previazaných procesov ako systém 

prispieva k efektívnosti a účinnosti organizácie pri dosahovaní stanovených cieľov. 

K aplikácii tohto princípu organizácia musí: 

-definovať svoju štruktúru procesov v systéme manažérstva kvality -poznať 

nadväznosť týchto procesov a tuto nadväznosť aj deklarovať(napr. procesnými 

mapami v príručke kvality) 

-jednotlivé procesy popísať v takej miere aká je nutná na ich vykonávanie, atď. [1] 

 

Princíp 6: Trvalé zlepšovanie 

Trvalým, základným cieľom organizácie má byť nepretržité zlepšovanie celkovej 

výkonnosti. Pre zabezpečenie tohto princípu je potrebné, aby bolo sústavne 

rozvíjané prostredie k tvorivej práci zamestnancov a na to je potrebné vytvorenie 

pozitívnej klími v podniku. 

 

Princíp 7: Rozhodovanie na základe faktov 

Efektívne rozhodnutia sa zakladajú na analýze údajov a informácií, pretože 

objektívne a účinné rozhodnutia môžu byť účinné len na základe využitia vhodne 

analyzovaných dát a informácií tj. na základe procesov merania výsledkov. Vďaka 

tomu sa dosiahne objektivita pri rozhodovaní, zvýšenie schopnosti preukázateľnosti 

efektívnosti a správnosti predchádzajúcich rozhodnutí manažmentu, stav plnej 

informovanosti ľudí v organizácii a tým ich následná pozitívna dôvera a motivácia. 

 [1] 

 

Princíp 8: Vzájomne významné (prospešné) vzťahy s dodávateľmi 

Organizácia a jej dodávatelia sú vzájomne závislí a ich vzájomne výhodný vzťah 

umožňuje vytvárať pridanú hodnotu. Kľúčové aktivity sú: 

-výber strategicky významných dodávateľov  
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-pravidelné hodnotenie ich okamžitej výkonnosti 

-motivácia dodávateľov k zlepšovaniu apod. 

Výsledkom je vytváranie vyšších hodnôt pre oboch partnerov. [1] 

 

Záverom možno konštatovať, že systém manažérstva kvality nie je ohraničený, 

naopak je zameraný na kvalitu celej organizácie, jej zamestnancov, na kvalitu 

procesov, produktov, na systém riadenia a spätnú väzbu z vonkajšieho prostredia tj. 

od zákazníkov, dodávateľov a iných zainteresovaných strán. 

 

1.2 Riadenie kvality v nakupovaní 

 

 Asi dve tretiny nákladov na výrobu výrobku sa týkajú materiálu a súčastí. 

Nečistý materiál a vadné časti spôsobujú výrobcovi dodatočné náklady, a to aj keď 

ich náklady nesie dodávateľ. Prerušia sa procesy a oneskoria sa dodávky, a aj keď 

sa dodávky neoneskoria, môžu vzniknúť dodatočné náklady z úsilia splniť termín. 

Ďalšie náklady môžu vzniknúť zo sťažností a spotrebiteľov a z vrátenia výrobkov. 

Je teda zrejmé že nákupné oddelenie je pre celopodnikové celkové riadenie kvality 

práve tak dôležité, možno aj dôležitejšie ako výrobné oddelenie. Nákupné oddelenie 

je však často len niečím o málo viacej než kanceláriou zodpovednou na zadávanie 

objednávok a vykonávanie platieb. Nákupné oddelenie má zodpovednosť za riadenie 

kvality, ktorá značne presahuje tieto úlohy a malo by hrať väčšiu rolu v zaisťovaní 

kvality. [3] 

 

Činnosti riadenia kvality nákupného oddelenia presahujú zodpovednosť iných 

oddelení, ako je oddelenie pre zaisťovanie kvality, oddelenie pre kontrolu výroby 

a kontrolné oddelenie. Je to práve nákupné oddelenie, kto nesie základné 

zodpovednosti za tieto činnosti. Vo veľa prípadoch sú subkontraktované nielen 

suroviny a časti, ale aj doprava a balenie. Všetky tieto činnosti vyžadujú od 

nákupného oddelenia riadenie kvality. [3] 
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1.2.1 Rola nákupného oddelenia 

 

Činnosti nákupného oddelenia sa dajú rozdeliť: 1. na tie ktoré majú vzťah 

k zaisťovaniu kvality výrobku , a 2. na tie, ktoré sa priamo dotýkajú povinností tohto 

oddelenia. Tieto činnosti zahrňujú: 

 

1.Zaisťovanie kvality výrobkov: Výber dodávateľov a subdodávateľov, zjednanie 

dohôd o zaisťovaní kvality s týmito dodávateľmi a stanovenie požiadaviek na kvalitu, 

množstvá, termíny a cenu, udržiavanie kontaktov s dodávateľmi a zmluvnými 

stranami, prenos pokynov a poskytovanie pomoci, robenie kontrol. 

2.Povinnosti oddelenia: Kontrola preberaných materiálov, dozor nad termínmi 

dodávok, udržovanie zásob, spracovanie objednávok a platieb. [3] 

 

Efektívna prevádzka riadenia kvality v nákupnom oddelení zaručuje hladké operácie 

a je dôležitou súčasťou celkového riadenia kvality. 

Vzťah dôvery a spolupráce je medzi kupujúcimi a predávajúcimi je základom 

vzájomného prospechu a spoločnej zodpovednosti, ktorá je základom všetkých 

činností riadenia kvality, najmä vnútri nákupného oddelenia. [3] 

 

1.2.2 Základné nákupné stratégie 

 Ak sa majú nakupovať správne materiály za primeranú cenu a v správny čas, musí 

existovať správne definovaná nákupná stratégia. Táto stratégia určuje smernice pre 

rozhodovanie a riadenie kvality. Prijímanie neprimeraných výhod od vonkajších 

dodávateľov, alebo vyžadovanie nezmyselne nízkych cien, ktoré by mohli spôsobiť 

úpadok, nevedú k dlhodobo stabilným vzťahom . Dodávateľ nesmie ignorovať 

potrebu zaisťovania kvality, potrebu znižovať náklady a potrebu držať krok 

s technologickým vývojom.Základná nákupná stratégia by mala mať za ciel rozvíjanie 

úzkeho vzťahu spolupráce s dodávateľmi. Dôležité body ktoré by mali byť splnené: 

[3] 

 

1.Prvá by vždy mala byť kvalita. Výrobca tak aj jeho dodávateľ musia brať potreby 

koncového užívateľa ako svoj vlastný záujem. 
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2.Prísne treba dodržiavať termíny dodávok. Pokiaľ nie je materiál v správnom čase 

na správnom mieste, kde je potrebný, môže to zbytočne viesť k prerušeniu výroby. 

3.Zlepšenie kvality a zníženie nákladov by malo byť základným cieľom každej 

náhrady materiálu . Všetky náhrady by sa mali starostlivo skontrolovať a informácie 

o ich kvalite, konštrukcii a metódach výroby by sa mali sprostredkovať 

zainteresovaným oddeleniam. 

4.Nerobiť špekulačné nákupy 

5. Vždy rešpektovať iniciatívu dodávateľa, u vysoko kvalitných materiáloch treba 

podporovať inovačné zlepšenia za rozumné ceny. 

6.Výrobca by mal mať úprimný záujem o prosperitu dodávateľa a mal by mu 

poskytovať pomoc a spoluprácu tam, kde je to vhodné. [3] 

 

Pracovníci nákupného oddelenia , ktorí prichádzajú do styku s vonkajším 

dodávateľmi, by si mali uvedomiť, že reprezentujú podnik. Vždy by mali byť zdvorilí 

a mali by vyvíjať úsilie aby nepoškodili dobré meno podniku. Zmluvné vzťahy so 

subdodávateľmi by mali byť založené na základnej nákupnej stratégii podniku a nikdy 

nemôžu byť subjektívne alebo ľubovoľné. [3] 

 
1.2.3 Výber dodávateľov 

Dodávatelia by sa mali vyberať jednoducho podľa schopnosti vyrobiť a zaistiť kvalitu, 

ale tiež čo do blízkosti a dodávateľskej vhodnosti z rady ďalších dôvodov: 

 

1. Mali by rozumieť stratégii vedenia podniku a mali by byť ochotní s ním 

spolupracovať. 

2. Mali by mat stabilné obchodné výsledky a dobrú povesť. 

3. Mali by udržovať vysoký technický štandard a byť prístupní pokroku. 

4. Mali by byť schopní zaručiť dôvernosť. 

5. Mali by svedomite plniť zmluvné záväzky. 

Podľa týchto zásad by mal podnik periodicky hodnotiť dodávateľov, s ktorými už 

spolupracuje, a mal by si viesť záznamy o rozhodnutiach spravených po tomto 

ohodnotení. [3] 
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V závislosti na produkte alebo službe ktorý/ktorá musí byť zaobstaraná, vyberá 

zákazník dodávateľa. Výber dodávateľov prebieha z pravidla interdisciplinárne, 

vykonáva ho útvar nákupu zákazníka za účasti útvaru výroby, managementu kvality 

a logistiky. [3] 

 

Pritom je treba dbať na to, aby sa výber uskutočnil čo najskôr a tým mohla začať 

spolupráca už v štádiu vývoja produktu.Výber dodávateľov musí byť robený tým 

starostlivejšie, čím je produkt komplexnejší a čím vyššie sú technické požiadavky. 

Okrem hľadiska technického, ekonomického a logistického  je podstatným kritériom 

výberu kvalitatívna spôsobilosť dodávateľa. V niektorých prípadoch musia byť 

poverení dodávatelia, ktoré organizácii určí zákazník. [7] 

 
1.2.4 Kvalitatívna spôsobilosť 

Po zhodnotení potenciálu(napr. podľa technických, ekonomických a logistických 

hľadísk) musí byť preukázaná všeobecná kvalitatívna spôsobilosť dodávateľa 

uvolnením systému manažmentu kvality a pre produkt dôležitých procesov. 

K preukázaniu slúžia: 

-systémové a procesné audity robené zákazníkom. (druhou stranou) 

-výsledky  systémových a procesných audity robené iným zákazníkom dodávateľa 

-certifikácia akreditovanými certifikačnými orgánmi (treťou stranou) [7] 

 

V odôvodnených a výnimočných prípadoch zákazník rozhodne o inom preukázaní 

všeobecnej kvalitatívnej spôsobilosti, ktorá  je predpokladom pre udelenie zákazky. 

[7] 

 

1.2.5 Ďalšie kritéria pre výber 

Pri výbere dodávateľov môžu byť zohľadňované ďalšie kritéria, ako napr:  

-komunikácia a spolupráca, napr. pri  riadení zákaziek, v systéme plánovania   

a riadenia výroby, v komunikačnej technike. 

-dosiahnuteľnosť partnerov pre komunikáciu 

-dodávateľská spoľahlivosť a flexibilnosť pri vstupu materiálu (termín/množstvo), 

postupy pre spracovanie a riadenie odvolávok. 
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-disciplína v termínoch a nákladoch a kvalita cien, pokiaľ ide o prehľadnosť 

vnútropodnikovej  termínovej a nákladovej štruktúry. Transparentnosť tvorby cien 

a nákladov. 

-kvalitatívna uvedomelosť, poriadok a čistota, kvalifikácia pracovníkov, stav vzdelania 

a ďalšie kvalifikácie. 

-kompetencie pre riešenia problémov a reakcie na reklamácie 

-kvalita a spoľahlivosť produktov ( história kvality u známych dodávateľov)  

-existujúci núdzový plán 

-dodržovanie zákonných predpisov, napr. ohľadne ochrany životného prostredia 

a dodržovanie predpisov bezpečnosti práce. 

-povedomie o ochrane životného prostredia- environmentálna uvedomelosť (napr. 

environmentálny certifikát) , uvedomelé zachádzanie so surovinami, produktmi, 

obalmi, odpadmi.   

-lokalizácia (jazyk, časové pásmo, zákonné predpoklady, logistika, infraštruktúra, 

vzdialenosť) 

Využitím katalógu otázok je možné výber dodávateľov zjednodušiť. [7] 

 
1.2.6 Hodnotenie dodávateľov 

Okrem kvality (miera závad, sťažnosti zákazníkov, body hodnotenia kvality), ceny 

(zľavy, efektívnosť zaisťovania hodnoty v peňažnom vyjadrení) a spoľahlivosti 

dodávok by sa dodávatelia mali hodnotiť podľa vedenia, finančnej situácie podniku, 

pracovných podmienok a vyhliadok do budúcna. [3] 

 

Systém hodnotenia dodávateľov má umožniť posúdenie kvalitatívnej spôsobilosti 

a kvalitatívneho výkonu celkového spektra všetkých procesov, ktoré majú priami, 

alebo nepriami vpliv na kvalitu produktu.  

Jednotlivé ciele sú: 

-transparentné a porovnateľné znázornenie kvalitatívnej spôsobilosti a kvalitatívneho  

výkonu ako podkladu pre udeľovanie zákaziek,  

-odhalenie slabých miest, aby dobrí dodávatelia boli podporovaný a málo výkonní  

boli kvalifikovaný, alebo eliminovaný, 

-posúdenie schopnosti dodávateľov stačiť stále rastúcim kvalitatívnym nárokom. [7] 
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Kvalitatívny výkon dodávateľa môže byť posudzovaný na základe sledovania 

a dokumentovania napr. nasledujúcich ukazovateľov: 

-kvalita dodávaných produktov, napr. výsledky vstupnej kontroly, 

-závady u zákazníka, napr. reklamácie ( zmetkovitosť, závady pred uvedením do 

prevádzky) vrátane dielov vrátených z vlastnej prevádzky. 

-spoľahlivosť dodávok ( termín, množstvo vrátane prípadov spojených s dodatočnými 

dopravnými nákladmi) 

Mala by o tom byť vedená história kvality. [7] 

 

Kontrola kvalitatívneho výkonu, prípadne kvality sériových dielov sa robí podľa 

zmluvných technických podkladov a špecifikácii, a to: 

-aby sa zaistila informovanosť o úrovni a vývoji kvality  

-aby sa zabránilo následným škodám 

-aby sa  plnila povinná starostlivosť o zákazníka (konečného spotrebiteľa) 

-na podporu trvalého zlepšovania smerom k ´cieľu  nulovej chyby´ 

-aby bolo možné stanoviť obdobie výroby a množstvo nezhodných dielov 

Dodávateľ by mal byť o svojou kvalitatívnom výkone pravidelne informovaný. [7] 

 

 

1.2.7 Kúpne zmluvy a dohody o zaisťovaní kvality 

Ak je dodávateľ samostatným podnikom je nutné zostaviť zmluvu za podmienok, 

s ktorými môžu súhlasiť obe strany. Zmluva by mala okrem iného pokrývať 

nasledujúce: 

 

1.Body, ktoré by mali byť v zmluve: 

Kvalita : nákupné špecifikácie, normy kontroly, dĺžka záruky, následné služby, 

spôsob balenia a prepravy, zaobchádzanie s vadnými výrobkami a zvláštne 

požiadavky. 

Množstvo a dodávka: objem zákazky, veľkosť sérií, doba a miesto dodania, ceny 

a spôsob platenia. 

Ostatné body: čo je treba spraviť, ak sa zmení niektorá z vyššie uvedených 

podmienok, postup riešenia problémov, ktoré môžu nastať, náhrada za vadný 

materiál (ako sa budú riešiť otázky nespoľahlivosti výrobku vyplývajúce z problému 
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s materiálom od dodávateľa), dôvernosť, výmena informácií, systém prémií a pokút, 

penále za porušenie zmluvy, postup pri zmene podmienok zmluvy. [3] 

 

2.Body, ktoré by mali byť v dohode o zaisťovaní kvality: 

Pokiaľ je to možné mal by sa prijímať materiál na základe vlastného dodávateľovho 

hodnotenia kvality. Malo by sa vyhnúť nadbytočným kontrolám pokiaľ je známe, že 

dodávateľ cieľavedomo robí svoje vlastné zaisťovanie kvality. Výrobca aj dodávateľ 

by mali úzko spolupracovať aby znížili počet závad, aby vyriešili sťažnosti pri 

najbližšej možnej príležitosti aby znížili náklady. [3] 

 

Dohoda o zaisťovaní kvality by teda mala obsahovať: 

- Zodpovednosť za zaisťovanie kvality 

- Normy, špecifikácie a opatrenia pre vykonávanie zmien 

- Kontroly, ktoré sa majú vykonávať spoločne 

- Zaobchádzanie s vadnými výrobkami 

- Doklady poukazujúce ako sa vykonáva zaisťovanie kvality 

- Hodnotenie záznamu o kvalite 

- Doba, po ktorú je dohoda záväzná, opatrenia pre jej zmenu alebo predĺženie 

[3] 

 

Riadenie kvality by sa malo vždy zakladať na spoľahlivých údajoch a to platí aj pre 

nákup. Výrobca aj dodávateľ by mali viesť jasné záznamy. Nákupné oddelenie je 

styčným bodom medzi podnikom a jeho vonkajšími dodávateľmi. Musí byť dobre 

oboznámené s metodológiou riadenia kvality a s tým spojeným neustálym riešením 

problémov. [3] 
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2.ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU + NÁVRHY RIEŠENÍ 

 

2.1. Charakteristika a vývoj spoločnosti Swedwood Slovakia, s.r.o., O.Z. Trnava 

  

Spoločnosť Swedwood Trnava patrí do produkčnej skupiny Swedwood Group, 

švédskej nábytkárskej skupiny podnikov, ktorá je dcérskou spoločnosťou 

nábytkárskeho koncernu IKEA. Swedwood vznikol v roku 1991 a to v dôsledku 

politických a ekonomických zmien vo východnej Európe. Kedže IKEA nechcela stratiť 

svojich strategických dodávateľov z tejto oblasti, rozhodla sa zúčastniť na ich 

privatizácii a tak zachovať možnosť získavať potrebné dodávky od podnikov s 

dlhoročnými skúsenosťami a bohatými zdrojmi. Spoločnosť sa postupom času 

vypracovala a rozšírila do súčasnej podoby, keď prostredníctvom akvizícií, 

budovania a prevádzky drevárskych fabrík a závodov v dvanástich krajinách sveta, 

samostatne využíva produkčný potenciál pre neustále upevňovanie pozície 

najväčšieho dodávateľa IKEA.  

 

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Swedwood Trnava je výroba dyhového 

nábytku na báze veľkoplošného spracovania, a tiež kúpa tovaru za účelom jeho 

predaja konečnému spotrebiteľovi.  

 

Cieľom je orientovať nákup na Slovensko, tak aby Swedwood Trnava vyhovel 

vysokým kvalitatívnym požiadavkám kladeným na výrobok.  

 

Spoločnosť podporuje Forestry Stewardship Council (FSC) a požaduje od svojich 

dodávateľov, aby dodávali materiál pochádzajúci z certifikovaných a dobre 

obhospodarovaných lesov podľa princípov a kritérií FSC. 

 

2.1.2 Ciele spoločnosti 

Strategické ciele  

- maximalizovať trhovú hodnotu spoločnosti a zabezpečiť jej nepretžitý rast,  

- prostredníctvom kapacitnej expanzie posilniť konkurenčnú pozíciu,  

- zlepšenie organizácie a činnosti zamestnancov,  
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- zlepšenie systému kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce,  

- zlepšiť objednávkový a distribučný systém so 100 % bezpečnosťou dodávky,  

-zabezpečiť dodávku základných materiálov a zlepšiť nákupné ceny,  

-zvýšiť produktivitu, materiálové, strojové a kapacitné využitie,  

- zlepšiť podporu podnikových procesov prostredníctvom IT,  

- udržanie si strategického odberateľa,  

- zvyšovať povedomie a zodpovednosť zamestnancov ku kvalite, BOZP a životnému 

prostrediu cez vzdelávanie a správanie manažmentu.  

 

2.1.3 Výrobný program, politika spoločnosti. 

Ako bolo už skôr spomenuté, hlavným predmetom podnikania Swedwood Trnava je 

výroba nábytku na báze veľkoplošných materiálov použitím dyhovej technológie.  

 

Dizajn  

Dizajn výrobkov je navrhovaný ako vlastnými tak i externými dizajnérmi spoločnosti 

IKEA, ktorých úlohou je využívať čo možno najviac materiálu a výrobných postupov. 

Dôraz sa kladie na to, aby výrobky boli vyrobené pokiaľ možno z obnoviteľných alebo 

recyklovateľných materiálov. Taktiež sa kladie dôraz na to, aby výrobky boli 

ekonomické z hľadiska využitia zdrojov. Vzniknutý odpad by sa mal využívať pri 

výrobe iných výrobkov, ktoré by mali byť recyklovateľné. V zmysle poslania 

spoločnosti, a to, robiť všetko lepšie, jednoduchšie a efektívnejšie, je aj v oblasti 

dizajnu citeľná orientácia na moderné trendy presadzované po celom svete.  

 

Kvalita  

K významným prioritám patrí práve zabezpečovanie kvality výrobkov. Z tohto dôvodu 

je podnik registrovaný ako pouţívateľ medzinárodného certifikátu kvality ISO 9001. 

Za účelom dosahovania a zachovávania vysokej kvality výroby sa v podniku 

uskutočňuje ročný audit kvality zo strany príslušných odborných orgánov Swedwood 

Group a tiež vlastné hodnotenie zákazníkov IKEA dotazníkovou formou. 

Certifikovaný systém riadenia zastrešuje aj oblasť ochrany ţivotného prostredia a 
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zabezpečenia ekologickej produkcie užívaním certifikačnej normy ISO 14001, ktorú 

udeľuje certifikačná spoločnosť 3EC-NSF International. Organizácia je certifikovaná 

aj v oblasti BOZP certifikátom OHSAS 18001, pretoţe zvyšovanie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci má nielen humánneho aspektu aj dôležitý hospodársky 

význam. Využívaním spomenutých certifikačných noriem sú splnené požiadavky ako 

na kvalitu tak aj na ochranu životného prostredia a bezpečnosti práce.  

 

Cenová politika  

Tak ako pri ostatných oblastiach marketingu, aj cenová politika je plne v kompetencii 

riadiaceho centra IKEA, ktoré stanovuje ceny pre jednotlivé nábytkárske výrobky. 

Zaujímavosťou je, že cena je navrhovaná už pri vývoji výrobku. Koncepciou je 

predovšetkým spolupráca medzi návrhármi výrobkov, dizajnérmi, technikmi, 

nákupcami a ľuďmi zodpovednými za životné prostredie. Pri tvorbe výšky ceny sa na 

zreteľ berie ako orientácia na náklady, tak na zákazníkov a aj na konkurenciu.  

 

Distribučná politika  

Dôležitou zložkou pri úsilí o nízke ceny je efektívna distribúcia. Preto musia byť 

všetky výrobky vyrábané v závode Swedwood Trnava čo najmenej náročné na 

prepravu. Úlohou efektívnej distribúcie je vytvárať maximálne jednoduché, nákladovo 

efektívne a ekologické cesty od dodávateľa k zákazníkovi. Tým, že v podniku je 

užívaný plošný spôsob balenia, ktorý súvisí s elimináciou prepravy vzduchu v 

prospech jej efektívnosti, pomáha udržiavať nízke náklady a znižovať dopad na 

environment.  

 

Pre distribúciu vyrobenej produkcie sa využíva kamiónová doprava a tiež železničná 

doprava. Na prepravu sa používajú kontajnery, ktoré umožňujú prepravu veľkého 

množstva produktov.  

 

Dokument IWAY Standard  

Keďže výrobky IKEA musia dodávatelia vyrábať prístupom zodpovedným k 

životnému prostrediu, tak v roku 2000 bol v IKEA prijatý dokumentovaný súbor 

záväzných pravidiel s názvom ,,The IKEA Way on Purchasing Home Furnishing 

Products’’ (IWAY). Tento dokument obsahuje minimálne požiadavky na životné 
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prostredie, sociálne a pracovné podmienky a obchodovanie s drevom pri nákupe 

výrobkov na zariadenie domácností. Kódex IWAY bol schválený predstavenstvom 

IKEA (INGKA Holding B.V.) a obsahuje 8 kľúčových konvencií definovaných v ILO 

deklarácii o základných právach z júna 1998 a Rio deklarácii o neustálom rozvoji z 

roku 1992. IWAY zahŕňa tri oblasti: vonkajšie prostredie, pracovné a sociálne 

podmienky (vrátane detskej práce), obchodovanie s drevom. Zodpovednosť 

priamych dodávateľov spočíva v zodpovednosti za oboznámenie spolupracovníkov a 

subdodávateľov s kritériami IWAY a v zabezpečení toho, aby sa tieto kritéria nielen 

zaviedli v ich vlastných prevádzkach ale aj neustále dodržiavali. V oblasti 

environmentálnej politiky kódex IWAY špecifikuje podrobné kritéria vo vzťahu k 

limitom emisií do vzduchu a vody, znečistení pôdy, manipulácii s odpadom a 

chemikáliami, zlepšovaní životného prostredia, postupu zaobstarávania dreva, 

splneniu požiadaviek IKEA a lesníckej legislatívy.  

 
V spoločnosti IKEA sú pre kontrolu podmienok IWAY špeciálne vyškolený inšpektori 

a environmentálny koordinátori, ktorí navštevujú jednotlivých dodávateľov po celom 

svete.  

 

V súčasnej dobe IKEA Group a celosvetová organizácia na ochranu prírody WWF 

spolupracujú na projekte zameranom na redukovanie emisií skleníkových plynov aby 

sa zamedzilo ich negatívnemu vplyvu na zmenu klímy.  

 

2.1.4 Budovanie integrovaného manažérskeho systému (IMS)  

 

1991: V tomto roku bol založený závod Spartan. Už v čase prípravy a spustenia 

výroby v podniku Spartan bol budovaný systém riadenia kvality (QMS). Hlavný dôraz 

sa kládol na dôsledné vypracovanie kvalitatívnych požiadaviek pre hotové výrobky, 

na špecifikácie vstupných materiálov, technologické postupy a pracovno-kontrolné 

inštrukcie.  

 

1994: Tohto roku sa podnik po certifikácii QMS, ktorú intenzívne pripravoval od roku 

1992, zameral na udržiavanie a postupné zdokonaľovanie QMS (v nasledujúcich 

dvoch rokoch bol podnik ocenený Cenou SR za kvalitu).  
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1996: Začal sa budovať EMS podľa ISO 14001. Vedenie podniku sa rozhodlo pre 

integráciu tohto systému so systémom kvality s cieľom ich spoločnej certifikácie.       

V súlade s týmto rozhodnutím bola vypracovaná spoločná dokumentácia pre obidva 

systémy.  

 

1998: Začiatkom roka bol dobudovaný systém EMS podľa normy ISO 14001, vrátane 

zahájenia interných auditov. Podnik opätovne získal certifikát pre QMS podľa normy 

ISO 9002, no v roku 2001 bol recertifikovaný podľa ISO 9001:2000.  

 

1999: Po úspešnom certifikačnom audite bol vydaný spoločnosťou Bureau Veritas 

pre Spartan certifikát environmentálneho systému podľa ISO 14001, s platnosťou od 

20.10. 1999.  

V tomto roku bola tiež vydaná príručka pre QEMS.  

 

2003: Začiatkom roku vedenie rozhodlo o vybudovaní systému riadenia BOZP podľa 

OHSAS 18001 a certifikácii tohto systému do konca roka 2003. Následne bol systém 

riadenia BOZP (SMS) vybudovaný a integrovaný spolu s QEMS (QESMS = IMS).  
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Obr. 2: Organizačná štruktúra Spartan a.s 
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2.1.5 Dokumentácia verzus Realita 

 

Spoločnosť Spartan od svojho vzniku dbala na kvalitu svojich výrobkov,  

získavala certifikáty z bezpečnosti, kvality, ochrany životného prostredia. Po 

niekoľkých návštevách v podniku, exkurzii vo výrobnej prevádzke, preštudovaní si 

dokumentov ktoré sa týkajú kvality (príručka, ciele, smernice, výrobné postupy), 

bolo dospené k nasledujúcim zisteniam: 

 

-príručka kvality bola vytvorená a spracovaná podľa požiadaviek normy ISO 

9001:2000 

 

-smernice, postupy, manuály boli v prevažnej miere 8 a viac rokov staré 

 

-boli vytvorené účelovo pre získanie certifikácie a písané tak všeobecne že boli 

v praxi ťažko použiteľné 

 

-v smerniciach neboli jednoznačne určené právomoci, zodpovednosti, časové 

limity. 

 

-smernice neboli zmenené/prispôsobené novým strojom, postupom a technológii 

výroby 

 

-systém výroby pracoval len na základe  skúseností a zručností výrobného 

personálu 

 

-bolo veľké riziko straty know-how pri odchode skúsených operátorov 

 

-v prípade neštandardnej/krízovej  udalosti nikto nevedel ako sa má zachovať 

 

Tieto zistenia sa týkali celého procesu výroby, ale situácia bola najkritickejšia 

a zároveň spôsobovala najväčšie následné problémy práve na začiatku 

výrobného postupu, resp. ešte pred začatím samotnej výroby a to konkrétne 
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v sklade, kde neexistovala žiadna vstupná kontrola (nebola vytvorená smernica) 

a postup fungoval nahodilo. 

 

Ďalej mala spoločnosť vážne problémy s dodávateľmi- nekvalitný materiál, časy 

dodania, cena materiálu...Neexistoval systém na hodnotenie terajších 

dodávateľov, výber nových dodávateľov. 

 

Situácia sa dlhodobo neriešila. Spartan má rámcovú zmluvu na ročnú produkciu 

s jediným odberateľom a tým je IKEA . To znamená že Spartan ma 1 rok nato aby  

vyrobil požadované množstvo výrobkov (kancelársky nábytok) v požadovanej 

kvalite. IKEA ako jediný odberateľ určuje Spartanu jeho dodávateľov.  

 
 
2.1.6 Mapovanie procesov 

Ako prvý krok pred vytvorením a revíziou dokumentácie bolo treba vykonať 

mapovanie procesov a tým bližšie sa zoznámenie s procesom výroby. Všeobecné 

rozdelenie procesov je v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka č. 1: Všeobecné rozdelenie a zoznam procesov 

 
 

H
la

v
n

é
 p

ro
c

e
s
y

 HP- Vstup nového výrobku                   

HP- Tvorba, preskúmanie zmluvy 

HP- Plánovanie výroby  

HP- Nakupovanie 

HP- Výroba nábytku 

HP- Dodávanie nábytku 

HP- Servis 

  
  

  
  

  
 R

ia
d

ia
c

e
 p

ro
c
e
s

y
 

RP- Riadenie dokumentácie IMS 

RP- Riadenie technickej dokumentácie 

RP- Riadenie záznamov 

RP- Strategické plánovanie 

RP- Zodpovednosť a právomoc 

RP- Interná a externá komunikácia 

RP- Preskúmanie vedením 

RP- Poskytovanie zdrojov 

RP- Príprava pracovníkov 

RP- Interné audity  

RP- Trvalé zlepšovanie, analýza údajov 

RP- Nápravná a preventívna činnosť 

RP- Ekonomika kvality, envira, BOZP 

RP- Legislatívne a iné požiadavky 

  
  

  
  

  
  
P

o
d

p
o

rn
é

 p
ro

c
e

s
y

 

PP- Metrologické zabezpečenie 

PP- Vstupná kontrola 

PP- Medzioperačná kontrola 

PP- Výstupná kontrola 

PP- Riadenie nezhodného výrobku 

PP- Monitorovanie spokojnosti zákaz. 

PP- Identifikácia a sledovateľnosť 

PP- Ochrana majetku zákazníka 

PP- Ochrana výrobkov 

PP- Reklamačné riadenie so zákazníkom 

PP- Reklamačné riadenie s dodávateľmi 

PP- Údržba mechanická 

PP- Údržba elektro 

PP- Skladovanie 

PP- Doprava 

PP- Energetika 

PP- Odpadové hospodárstvo 
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Obr. 3: Realizácia výroby – hlavné procesy 
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Obr.4: Interakcia procesov 
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 Obr. 5: Štruktúra procesov v Spartane podľa technologického toku 
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2.2 Návrhy nových smerníc 

 

2.2.1 Proces nakupovania 

Organizácia musí zaistiť aby nakupovaný produkt zodpovedal špecifikovaným 

požiadavkám na nákup. Druh a rozsah riadenia aplikovaný na dodávateľa a na 

nakupovaný produkt, musí závisieť od vplyve nakupovaného produktu na 

následnú realizáciu produktu, alebo na finálny produkt. [6]        

 

Organizácia musí hodnotiť a vyberať dodávateľov na základe ich schopností 

dodať produkt, podľa požiadaviek organizácie. Musia sa definovať kritéria výberu, 

hodnotenia a prehodnotenia. Záznamy z výsledkov hodnotení a akýchkoľvek 

nevyhnutných činností vyvolaných hodnotením sa musia udržiavať. [6]        

 

2.2.2 Smernica výber dodávateľa a nakupovanie 

 

Návrh smernice: 

 

Smernica nakupovanie, výber dodávateľa. 

 

1. ÚČEL 

 

Účelom tejto smernice je špecifikovať požiadavky a stanovenie postupov pre 

zabezpečenie dodávok vstupných materiálov, služieb a pre výber a hodnotenie 

dodávateľov tých materiálov a služieb, ktoré vplývajú na kvalitu výrobkov a zároveň 

majú čo možno najmenší nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

 

2. ROZSAH PLATNOSTI 

 

Táto smernica platí pre všetky útvary Spartanu, ktoré zabezpečujú nákup vstupných 

materiálov a služieb a ktoré sa podieľajú na výbere a hodnotení dodávateľov. 
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3. SKRATKY A POJMY 

 

DTD - drevotriesková doska 

ŽP - životné prostredie 

HV - hotový výrobok 

HVM - hlavné vstupné materiály 

KZ - kúpna zmluva 

OR - obchodný riaditeľ 

PM - pomocné materiály 

PVM - pomocné vstupné materiály 

OOPP - Osobné ochranné pracovné prostriedky 

QESMS - Quality, Environmental and Safety Management System 

TR - technický riaditeľ 

RK - riaditeľ kvality 

VPA - vedúci personalistiky a asistent 

VR - výrobný riaditeľ 

MP - hlavný plánovač 

 

4.Vysvetlenie skratiek a pojmov: 

 

Vstupný materiál  

Pre účely tejto smernice rozumieme pod pojmom vstupný materiál hlavné vstupné 

materiály a pomocné materiály. 

 

Hlavný vstupný materiál 

Hlavný vstupný materiál je taký, ktorý pri výrobnom procese prechádza úplne alebo 

sčasti do výrobku a v podstatnej miere vplýva na jeho kvalitu alebo na životné 

prostredie (DTD a ostatné veľkoplošné materiály, dyha, hrana, laky, lepidlá, kovanie, 

kartóny). 
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Pomocný vstupný materiál 

Pomocný vstupný materiál je taký, ktorý nevchádza priamo do výrobku, prípadne ak 

vchádza, tak netvorí jeho podstatnú čas a nemá zásadný vplyv na kvalitu a životné 

prostredie (baliaci papier, fólia stretch, protiťažný papier, brusivá). 

 

Pomocný materiál 

Materiál, ktorý nevstupuje do výrobku (mazivá, oleje, nástroje...) 

Osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPP 

 

Služba 

Výsledky vytvorené činnosťami pri vzájomnom styku medzi dodávateľom a 

zákazníkom a internými činnosťami dodávateľa s cieľom splnenia potrieb zákazníka. 

 

5. POPIS 

 

5.1. Nákup hlavných vstupných materiálov 

 

5.1.1.  Údaje o nakupovaných HVM 

 

Požiadavky na HVM vyplývajú z požiadaviek odberateľa a následne z vypracovaných 

špecifikácií, v ktorých sú zohľadnené požiadavky odberateľa a požiadavky Spartanu. 

Vypracováva výr. úsek a zodpovedá VR. 

 

5.1.2.  Schvaľovanie, výber a hodnotenie dodávateľa a služieb 

 

 

5.1.2.1  Schválenie dodávateľa 

 

Schválenie dodávateľa a jeho zaradenie do registra schválených dodávateľov sa 

zabezpečuje podľa vyhodnotenia kritérií v dotazníku – príloha Hodnotenie 

dodavatela 
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Vedie si ho príslušné oddelenie samostatne v elektronickej podobe a za aktualizáciu 

zodpovedá riaditeľ úseku. Pre vyhodnotenie kritérií v dotazníku je možné použiť dáta 

z : 

a) výsledky vstupnej kontroly v Spartane, 

b) výsledky skúšok, 

c) poznatky pri spracovaní a kontrole počas výrob. procesu v Spartane, 

d) pripomienky našich odberateľov, 

e) predloženia príručky kvality, 

f) predloženie certifikátu na systém kvality, environmentálny systém, 

g)  certifikát na výrobok, 

h) výsledky skúšok v skúšobniach, laboratóriách, 

i) výsledky skúšobných dodávok, 

j) poskytnuté informácie od iných odberateľov, 

k) na základe vykonaného auditu, príp. prehliadky a návštevy dodávateľa, 

l) na základe predloženej technickej dokumentácie od dodávateľa. 

 

Výsledkom hodnotenia môže byť zaradenie dodávateľa do kategórií A, B, C. 

 

Kategória A: Sú dodávatelia, ktorí vyhovujú po kvalitatívnej stránke, majú optimálnu 

                        cenu, ich dodávková istota je v súlade s našimi požiadavkami, spĺňajú 

                        požiadavky IWAY, majú certifikovaný systém QESMS, certifikovaný      

 výrobok a v prípade, že nemajú certifikát, majú systém riadenia     

zabezpečujúci  dlhodobú spoľahlivosť plnenia našich požiadaviek v 

oblasti Q a  vplyvu na ŽP. 

 

Kategória B: Sú dodávatelia, ktorí sú na nižšej úrovni ako A, ale ešte spĺňajú naše 

                        požiadavky. 

 

Kategória C: Sú dodávatelia, ktorí nie sú zaradení do kategórie A alebo B a je možné              

                      od nich nakupovať len v núdzových prípadoch alebo ak nie je možné  

vybrať iného dodávateľa pre jednotlivú dodávku, prípadne ich       

potrebujeme  ešte preveriť skúšobnou dodávkou. 
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V zozname schválených dodávateľov je v poznámke uvedená kategória, do ktorej bol 

dodávateľ  zaradený. 

 

5.1.2.2.  Výber dodávateľa 

 

Na základe požiadaviek vyplývajúcich zo špecifikácie, príslušný nákupca vyberie 

najvhodnejšieho dodávateľa hlavnych vstupných materiálov. Výber dodávateľa je 

uskutočňovaný zo zoznamu schválených dodávateľov za podmienky dodržania 

priority postupného výberu v poradí A  B  C.  

Ak nie je dodávateľ zaradený v zozname schválených dodávateľov, príslušný 

nákupca môže uskutočniť jeho výber až po schválení v súlade s bodom 5.1.2.1. 

 

5.1.2.3.  Hodnotenie dodávateľov 

 

Hodnotenie dodávateľov  zabezpečuje príslušný nákupca min. 1x ročne, najneskôr 

do 31.8.(dátum každoročného auditu) 

 

Na hodnotenie dodávateľov sa použije ten istý dotazník, ktorý bol použitý na 

schválenie a výber dodávateľa s tým, že sa prehodnotia všetky kritériá dotazníka 

podľa aktuálneho stavu. 

 

5.1.3.  Plánovanie nákupu HVM 

 

Na základe objednávok alebo prognóz od odberateľa sa vypracuje rozpis plánovanej 

výroby.  Zabezpečuje hlavný plánovač, zodpovedá obchodný riaditeľ. 

 

Na základe podkladov od MP obch. úsek vystaví objednávky na nákup HVM. 

Zodpovedajú nákupcovia podľa prideleného druhu nákup. materiálu, kontroluje OR. 

 

5.1.4.  Návrh kúpnej zmluvy 

 

Po výbere dodávateľa príslušný nákupca zabezpečí vypracovanie návrhu kúpnej 

zmluvy podľa vzoru ( Zmluva s dodávateľov) .Tento vzor slúži ako osnova pre 
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vypracovanie návrhu po obsahovej stránke. Forma a poradie jednotlivých článkov 

záleží od uváženia príslušného nákupcu po dohovore s dodávateľom. 

 

Návrh KZ príslušný nákupca pred schválením prekonzultuje (ak je to potrebné) 

s riaditeľom kvality po stránke požiadaviek vyplývajúcich zo špecifikácie materiálov. 

KZ je po konzultáciách predkladaná OR na kontrolu. Po kontrole OR je zmluva v 2 

prevedeniach príslušným nákupcom zaslaná dodávateľovi, ktorý ju (ak nemá 

pripomienky) podpíše a zašle späť. V prípade pripomienok sa zmluvné strany 

dohodnú (telefonicky, faxom) na zmenách, tieto sa zakomponujú do zmluvy a nová 

verzia je poslaná príslušným nákupcom dodávateľovi. Po podpise dodávateľom a 

vrátení zmluvy späť ju OR ošifruje a postúpi GR na podpis. Po podpise GR je 1 

originál poslaný dodávateľovi a druhý originál je založený u OR. Pri zmenách a 

dodatkoch KZ zo strany dodávateľa, resp. odberateľa, je celý proces prípravy, 

preverovania a schválenia totožný ako pri návrhu KZ. 

 

5.1.5.  Realizácia dodávok 

 

Príslušný nákupca na základe podkladov z výrobného úseku, uzavretej KZ alebo 

ústnej dohody a skutočného stavu zásob zabezpečuje nákup príslušného materiálu 

formou objednávok v termínoch ako bolo dohodnuté. Doprava materiálu je 

železničnými vagónmi, autom, letecky, zásielkovou službou, poštou - tak ako je 

dohodnuté s dodávateľom. Taktiež platba dopravy je dohodnutá. Ak prepravu 

zabezpečuje Spartan, táto je objednávaná príslušným nákupcom, ktorý vyberá 

prepravcu z registra schválených prepravcov. 

 

5.1.6.  Príjem dodávok 

 

Vodiči nákladných áut dovážajúci materiál do Spartanu zo Slovenska a z krajín 

Európskej únie (EU) informujú priamo príslušného skladníka o príchode materiálu, 

ktorému zároveň odovzdajú aj príslušné doklady o dovážaných materiáloch. 

Vodiči nákladných áut dovážajúci materiál do Spartanu z krajín mimo Európskej únie 

sa prihlásia spolu s dokladmi o dovážaných materiáloch u firmy, ktorá vykonáva 

colnú deklaráciu pre Spartan. 
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Colná firma zabezpečí colné konanie. Po preclení je tovar odovzdaný do skladu. 

Skladníci fyzicky preberú dodávku a zamerajú sa na možnosť zjavných vád a súlad 

dodaného materiálu s dodacím listom (typ, množstvo...). 

 

V prípade zistenia nezhody skladník vypíše preberací protokol, ktorý odovzdá 

príslušnému nákupcovi, ktorý zabezpečí uplatnenie reklamácie. Následne nastáva 

reklamačné konanie s dodávateľmi- Smernica Reklamačné konanie 

s dodávateľmi. 

 

5.1.7.  Overovanie, kontrola materiálu 

 

Podľa smernice Vstupná kontrola  

 

5.2. Nákup pomocného vstupného materialu + pomocného materialu. 

 

5.2.1.  Požiadavky na PVM + PM  

 

Príslušný pracovník, ktorý objednáva materiál, zohľadňuje v objednávke: 

 požiadavky odberateľa, 

 požiadavky výrobcov a dodávateľov strojov a strojných zariadení, 

 požiadavky internej technickej dokumentácie, ktorá zohľadňuje požiadavky 

odberateľa a požiadavky Spartanu, 

 požiadavky jednotlivých úsekov (režijný materiál). 

 

5.2.2.  Výber dodávateľa PVM + PM 

 

Zodpovedný pracovník, ktorý objednáva materiál,  vyberie dodávateľa na základe: 

 ponukového listu, 

 skúšobnej dodávky, 

 odporúčania od sesterských firiem, 

 odporúčania nášho zákazníka, 

 odporúčania výrobcu strojov a zariadení, 

 ďalšie spôsoby. 
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Je plne v kompetencii príslušného zodpovedného pracovníka, aký spôsob pri výbere 

použije, avšak podstatné je, aby boli splnené požiadavky podľa bodu 5.2.1. 

 
5.2.4.  Kúpna zmluva a objednávka PVM + PM 

 

Objednávky, prípadne kúpnu zmluvu vystavuje príslušný pracovník úseku. O tom, či 

je potrebná KZ, rozhoduje obchodný úsek. 

Doporučuje sa, aby kúpna zmluva obsahovala: 

 predmet zmluvy, 

 dodacie podmienky 

 spôsob dopravy a balenia, 

 kúpnu cenu, 

 platobné podmienky, 

 prechod nebezpečenstva škody na tovare, 

 podstatné porušenie zmluvy, 

 iné dohody. 

 

5.2.5.  Realizácia, príjem a kontrola 

 

Postupuje sa ako v bodoch  5.1.5.  

               5.1.6. 

     5.1.7. 

 

5.3.  Nákup služieb 

 

Služby v Spartane sú delené do 2 skupín: 

 

A) Služby ovplyvňujúce kvalitu, životné prostredie a BOZP 

B) Ostatné služby 

 

Za uzavretie zmluvy a za zabezpečenie, že služba má byť v zmluve jasne 

špecifikovaná, zodpovedá príslušný riaditeľ úseku. 
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A SLUŽBY OVPLYVŇUJÚCE KVALITU, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A BOZP 

 

V Spartane medzi služby ovplyvňujúce kvalitu alebo životné prostredie zahŕňame 

dopravu,  školenia, metrológiu, monitoring, skúšobníctvo, audity a konzultácie a 

likvidáciu odpadov. Hodnotenie dodávateľov sa vykonáva pomocou dotazníka - 

- vzor v prílohe Hodnotenie dodávateľa, ktorý slúži aj ako pomôcka pri výbere 

dodávateľov. 

 

Výber dodávateľov dopravy je uskutočňovaný na jednotlivých úsekoch zo záznamov 

schválených dodávateľov dopravy. 

 

V zoznamoch schválených dodávateľov dopravy sú zavedení dodávatelia po ich 

schválení, vykonanom pomocou dotazníka Hodnotenie dodávateľa.  

Súčasťou schvaľovania dotazníkovou formou je vytvorenie kategorizácie dopravcov. 

 

Kategória A:            Spĺňa požiadavky na kvalitnú dodávku služieb v plnom rozsahu. 

 

Kategória B: Spĺňa požiadavky na kvalitnú dodávku služby v postačujúcom 

rozsahu. 

 

Kategória C: Nespĺňa všetky požiadavky a je možné ho použiť v núdzových 

prípadoch. 

 

Pri výbere dodávateľa dopravy zo zoznamu schválených dopravcov sa postupuje v 

poradí A  B  C. 

 

Všetci schválení dodávatelia dopravy, uvedení v zoznamoch sú min. 1x ročne 

prehodnocovaní najneskôr do 31.8. Hodnotenie dodávateľov je vykonávané podobne 

ako schvaľovanie, t.j. podľa dotazníka - Hodnotenie dodávateľa. 

Schvaľovanie, vedenie zoznamov, výber a prehodnocovanie dodávateľov dopravy sú 

zabezpečované jednotlivými riaditeľmi úsekov. 

 

Výber dodávateľov pre školenie je vykonávané aj podľa zasielaných ponúk . 
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B OSTATNÉ SLUŽBY 

 

Ostatné služby v Spartane sú nasledovné: 

 

 strážna služba, 

 colná deklarácia, 

 bufet, 

 záhradnícke služby, 

 stavebné a natieračské práce, 

 čistenie komunikácií, 

 odvoz komunálneho odpadu, 

a iné. 

 

Zodpovednosť za nákup ostatných služieb má obchodný riaditeľ. 

OR vyberie vhodného dodávateľa na základe: 

 ponukového listu, 

 odporúčaní od iných odberateľov, 

 doterajších skúseností, 

 na základe predložených referencií, informácií na splnenie našich požiadaviek, 

 ďalšie spôsoby. 

 

6.  KONTROLA DODRŽIAVANIA SMERNICE 

 

Dodržiavanie tejto smernice je kontrolované systémom interných auditov. 

 

7. SÚVISIACE DOKUMENTY, PRÍLOHY, ZÁZNAMY 

 

   Dotazník k výberu  a hodnoteniu dodávateľov a služieb 

   Vzor zmluvy s dodávateľom 

            Smernica Reklamačné konanie s dodávateľmi 
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2.2.3 Overovanie zhody dodávok 
 
Pod overovaním zhody dodávok chápeme proces, v ktorom rámci obchodní partneri 

(tzn.odberateľ a dodávateľ) potvrdzujú na základe objektívnych dôkazov, že 

špecifikované požiadavky na dodávky boli alebo neboli splnené. [5]        

 

Je mimoriadne dôležité aby pracovníci mali presne určené  činnosti, právomoci 

a zodpovednosti pri príme produktov od dodávateľov. Predíde sa tým chaosu a bude 

to mať priaznivý vplyv na kvalitu konečného produktu. S týmto účelom  bola 

navrhnutá nasledujúca smernica. 

 

2.2.4 Návrh smernice vstupnej kontroly 

 

Smernica vstupná kontrola 

 

1.  ÚČEL  SMERNICE  

 

Účelom tejto smernice je stanovenie postupov a zodpovedností pre zabezpečovanie 

vstupnej kontroly na takej úrovni, ktorá zabráni vstupu nekvalitných vstupných 

materiálov do výroby a tým vytvorí základné predpoklady pre dodržanie všetkých 

požiadaviek na hotové výrobky v súlade s príslušnou technickou dokumentáciou.  

 

2.  ROZSAH  PLATNOSTI 

  

Táto smernica platí pre príslušných pracovníkov a.s. Spartan podľa jej jednotlivých 

ustanovení. 

 

Táto smernica stanovuje postupy a zodpovednosti pre vykonávanie vstupnej kontroly 

len v oblasti vstupných materiálov pre výrobu. 
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3.  SKRATKY  A POJMY 

GR Generálny riaditeľ 

VR Výrobný riaditeľ 

OR Obchodný riaditeľ 

VK Vedúci kvality 

TK Technická kontrola  (vstupná, medzioperačná, výstupná) 

SIP (pracovník) vykonávajúci výstup. kontrolu podľa SIP - Supplier 

inspected plan 

PKI        Pracovno kontrolná inštrukcia   

SQA                     Zabezpečenie kvality dodávateľov 

 

4.  POPIS 

 

4.1.  VŠEOBECNE 

 

 Požadovaná úroveň kvality vstupných materiálov je zabezpečovaná hlavne 

správnym výberom dodávateľov podľa smernice - Nákup. 

 Úroveň požiadaviek pri výbere dodávateľov priamo ovplyvňuje úroveň stanovenia 

požiadaviek pre vykonávanie vstupnej kontroly, uvedených v tejto smernici a v 

preberacích postupoch.  

 Kontrola množstva, kompletnosti, balenia, značenia, poškodenia sa vykonáva v 

rámci prijímania dodávok podľa smernice - nakupovanie. 

 Vstupná kontrola kvality je zabezpečovaná viacerými spôsobmi, ktoré sú uvedené 

v bode 4.2. tejto smernice. 

 Určenie spôsobu vykonania vstupnej kontroly a stanovenie zodpovednosti za jej 

vykonanie pre jednotlivé vstupné materiály je uvedené v bode č. 4.3. tejto 

smernice. 

 Rozsah vstupnej kontroly a posudzovanie kvality vstupných materiálov sa 

zabezpečuje podľa preberacích postupov . 
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4.2.  SPÔSOBY  VYKONÁVANIA  VSTUPNEJ  KONTROLY 

 

4.2.1. Kontrola v sklade po prijatí dodávky 

 

Vstupnú kontrolu kvality v sklade vykonávajú skladníci. Presné rozdelenie 

zodpovednosti za vstupnú kontrolu podľa jednotlivých vstupných materiálov je 

uvedené v bode 4.3. tejto smernice 

Skladník je povinný informovať majstra o novej dodávke do dvoch hodín od jej 

prijatia. 

 Vstupná kontrola dodaného tovaru musí byť vykonaná do dvoch dní od jeho 

prijatia, včítane  oznámenia výsledkov kontroly kvality od majstra skladníkovi. 

(Pracovník vstupnej kontroly oznamuje výsledok vstupnej kontroly majstrovi.) 

 Komunikácia medzi skladníkom a majstrom môže byť osobná, alebo cez 

elektronickú poštu. 

 V prípade vyhovujúceho výsledku vstupnej kontroly skladník vypíše paletovú kartu 

a zodpovedný pracovník za vykonanie vstupnej kontroly potvrdí svojim podpisom 

a pečiatkou s dátumom na paletovej karte vyhovujúci výsledok kontroly. 

 Tento podpis a pečiatka  na paletovej karte je záznamom o vykonanej vstupnej 

kontrole. 

 Podpísanou a opečiatkovanou paletovou  kartou skladník označí príslušný vstupný 

materiál. 

 

V prípade nevyhovujúceho výsledku vstupnej kontroly sa jedná o nezhodu a ďalej sa 

postupuje podľa smernice - Reklamačné konanie s dodávateľmi. 

 

 V prípade závažnejších problémov, nezrovnalostí, pochybností, informuje majster, 

alebo skladník vedúceho kvality, ktorý rozhodne o zhode, alebo nezhode, 

prípadne aj o ďalšom postupe. V prípade neprítomnosti vedúceho kvality  je to VR 

a ak je neprítomný aj VR, je to zástupca VR. 
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4.2.2. Kontrola v skúšobniach a laboratóriách 

 

 Ak sa pri vstupnej kontrole zistí problém, alebo vznikne podozrenie z nedodržania 

požiadaviek podľa príslušnej tech. dokumentácie, majster, alebo skladník 

informuje VK, ktorý rozhodne o potrebe vykonania skúšok. Jedná sa hlavne o 

skúšky fyzikálno-mechanických vlastností a obsahu formaldehydu. 

 Za odber vzoriek, zabezpečenie vykonania skúšok, rozhodnutie o ďalšom postupe 

na základe výsledkov skúšok a archiváciu výsledkov skúšok zodpovedá VK. 

 Skúšky sú zabezpečované dodávateľským spôsobom, rozsah a podľa akých 

požiadaviek (noriem) sa majú skúšky vykonať oznamuje VK na objednávke, alebo 

prerokuje s dodávateľom. 

 V prípade nevyhovujúcich výsledkov odovzdá VK príslušnému nákupcovi podklady 

pre uplatnenie reklamácie. 

 Pri závažných nedostatkoch VK informuje aj GR, VR a OR. 

 

 

4.2.3.  Vstupná kontrola ako súčasť výstupnej kontroly 

 

 Vykonávajú ju pracovníci technickej kontroly (SIP) pri štatistickej výstupnej 

kontrole a kontrolnej montáži. 

 Vykonáva sa u určených vstupných materiáloch, ktoré vchádzajú do procesu 

výroby až pri balení výrobkov.  

 

5. KONTROLA  DODRŽIAVANIA  SMERNICE  

 

Za kontrolu dodržiavania tejto smernice zodpovedá VK. 

Dodržiavanie tejto smernice je kontrolované aj systémom interných auditov. 

 

6.SÚVISIACE  DOKUMENTY 

 

 Smernica - Nákup 

 Smernica - Reklamačné konanie s dodávateľmi 
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2.2.5 Hodnotenie výkonnosti dodávateľov 

 

Výkonnosťou dodávateľa rozumieme schopnosť dodávateľa plniť požiadavky na 

dodávky špecifikované v zmluve o dodávkach, uzatvorenej medzi dodávateľom a 

odberateľom. Hodnotenie výkonnosti by malo byť vykonávané pravidelne a 

odberatelia by mali posudzovať okamžitú schopnosť svojich dodávateľov dostať 

záväzkom vychádzajúcich z príslušných zmlúv. [5]        

 

Existuje niekoľko dôvodov, prečo by mal odberateľ vykonávať priebežné hodnotenie 

dodávateľov:  

 

1. Pri použití vhodnej kvantifikácie výkonnosti nie je priebežné hodnotenie 

jednoduchým 

odovzdávaním informácií od odberateľa dodávateľovi. Malo by slúžiť na odhaľovanie 

príležitosti na zlepšenie a prijímanie preventívnych nápravných opatrení. 

 

2. Pri pravidelnom hodnotení je možné sledovať trendy vývoja ukazovateľov. tie 

môžu 

potom upozorňovať na znižujúce sa, respektíve zvyšujúcou sa spôsobilosť 

dodávateľa. 

 

3. Výsledky predchádzajúcich období môžu byť vhodne využívané pri rozhodovaní. 

 

4. Nutnosť prenosu informácií o výkonnosti núti odberateľa k tomu, aby pravidelne 

Pre hodnotenie dodávateľa bola vytvorená nasledujúca tabuľka: 
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Tab. č. 2: Hodnotenie dodávateľa 

Hodnotené 
kritériá 

odpoveď  bodové  
hodnotenie 

max. počet 
bodov 

udelené body 

1.Cena+ 
stabilita ceny 

dobrá 5  
max. 5 bodov 

 

vyhovujúca 3 

nevyhovujúca 0 

2.Úroveň 
ponuky 

dobrá 5  
max. 5 bodov 

 

vyhovujúca 3 

nevyhovujúca 0 

3. 
Spoľahlivosť 
a bezpečnosť,    
solídnosť 

dobrá 5  
max. 5 bodov 

 

vyhovujúca 3 

   
nevyhovujúca 

0 

4. 
Doterajšie 
skúsenosti 

dobré 5  
max. 5 bodov 

 

vyhovujúce 3 

nevyhovujúce 0 

5. Certifikát, 
akreditácia, 
oprávnenie k 
činnosti 

 
áno 

2  
max. 2 body 

 

 
nie 

 
0 

6. Spĺňa 
nakupovaná 
služba všetky 
požiadavky 
Spartanu ? 

 
áno 

2  
 

max. 2 body 

 

 
nie 

 
0 

7. 
Dostupnosť 
dodávateľa 

a) do 60 km 5  
max. 5 bodov 

 

b) 60 - 200 km 3 

c) nad 200 km 1 

8. Je 
poskytovaná 
služba v 
súlade s 
legislatívou 
pre oblasť 
ochrany 
životného 
prostredia, 
bozp 

 
 

áno 
 

 
 

5 

 
 
 
 

max 5 bodov 

 

 
 

nie 

 
 

0 

SÚČET 
BODOV 

max.34 bodov  

Zaradenie do 
kategórie: 

  

  A: vynikajúci 34-26 

 B: 
s podmienkou- 
zlepšenie 

 
25-18 

C: 
nevyhovujúci 

17-10 
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2.2.6 Zmluva s dodávateľom o zabezpečení kvality dodávok 

 

Nasledujúci príklad dohody o zabezpečovaní kvality nazáväzne ukazuje, aké 

články by mala takáto zmluva obsahovať. V konkrétnych prípadoch musia byť 

jednotlivé ustanovenia prispôsobené špecifickým potrebám zákazníkov 

a dodávateľov. Je teda potrebné ku každému dodávateľovi pristupovať 

individuálne. Nasledujúca dohoda bola spracovaná podľa vzoru z VDA2 a bola 

zjednodušená pre potreby a menšiu náročnosť výroby v nábytkárskom priemysle. 

 

Dohoda o zabezpečovaní kvality 

 

O realizácii spoločného postupu s cieľom zaistiť kvalitu produktov. 

Medzi  

Firma A 

-ďalej uvedená ako – zákazník 

a 

Firma B 

-ďalej uvedená ako –dodávateľ 

 

Preambula(popis účelu zmluvy) 

Táto dohoda o zabezpečovaní kvality je zmluvným stanovením technických 

a organizačných rámcových podmienok medzi zákazníkom a dodávateľom, ktoré sú 

nutné k dosiahnutiu žiaduceho cieľa kvality. Popisuje minimálne požiadavky na 

systém managementu zmluvných partnerov vzhľadom k zabezpečovaniu kvality. 

Pre oboch partnerov je záväzný „cieľ nulovej chyby“ 

 

1.všeobecné ustanovenia 

1.1Systém managementu kvality  dodávateľa: 

Dodávateľ sa zaväzuje k trvalej aplikácii systému managementu kvality podľa ISO 

9001:2000 a rešpektovania IWAY štandardov.  

Pre dodávateľa je záväzný „cieľ nulovej chyby“ a v tomto smere musí trvale 

optimalizovať svoje výkony. 

1.2 Systém managementu kvality subdodávateľov: 
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Dodávateľ zaviaže svojich subdodávateľov k dodržovaniu záväzkov im prevzatých 

z tejto zmluvy. 

1.3 Audit (u dodávateľa) 

Zákazník je auditom oprávnený zisťovať či opatrenia dodávateľa k zabezpečovaniu 

kvality zaručujú plnenie požiadaviek zákazníka. Audit môže byť vykonaný, ako 

procesný, systémoví, alebo výrobkoví a je nutné ho dohodnúť včas pred plánovaným 

vykonaním. 

 

1.4.Informácie 

Pokiaľ dodávateľ zistí nárast nezhôd skutočného stavu kvality produktov (prepad 

kvality), okamžite o tom i o nápravných opatreniach informuje zákazníka.  

 

2.Dohody o produkte 

2.1 Vývoj plánovanie 

Zákazník sa musí postarať, aby od neho mal dodávateľ včas a kompletne k dispozícii 

technickú špecifikáciu, so všetkými relevantnými podkladmi. Dodávateľ kontroluje 

technickú špecifikáciu, o zistených nedostatkoch informuje zákazníka. Tieto musia 

byť po dohode odstránené. 

Vo fáze vývoja musia zmluvný partneri používať vhodné preventívne metódy  

plánovania kvality (napr. FMEA)  

 

2.2 Sériová výroba, spätná sledovanosť, hlásenie nedostatkov 

Pri poruchách procesu a kvalitatívnych nezhodách  u zákazníka alebo dodávateľa, 

musia byť analyzované príčiny zavedené opatrenia a k zlepšeniu  a preverená ich 

účinnosť. Zákazník musí byť informovaný o dodatočne zistených nezhodách. 

Dodávateľ sa zaväzuje zaistiť spätnú sledovanosť im dodávaných produktov, aby 

v prípade nezhôd mohlo byť ohraničené množstvo dotknutých dielov . Zákazník 

poskytne dodávateľovi údaje potrebné pre spätné sledovanie.  

 

2.3 Kontroly, reklamácie, opatrenia 

Dodávateľ robí kontroly v súlade s plánovaním kontrol, aby splnil dohodnuté ciele 

a špecifikácie. V sériovej výrobe musí dodávateľ pre dohodnuté znaky preukazovať 

procesnú spôsobilosť pomocou vhodných metód ( napr. štatistická regulácia 
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procesov) po celú dobu výroby. Pokiaľ nie je procesná spôsobilosť dosiahnutá, musí 

sa výrobný proces vhodne optimalizovať . 

 

2.4 Varianty vstupných kontrol 

Zákazník kontroluje produkty nakúpené od dodávateľa po ich príme z hľadiska 

dodržiavania množstva a identity, ako aj vonkajších vád. 

Prípadné nedostatky zákazník okamžite oznamuje dodávateľovi , ktorý dostane 

k dispozícií reklamované diely za účelom analýzy. V spornom prípade je nutné 

vykonať spoločné posúdenie zákazníkom a dodávateľom. Ak sa preukážu 

nedostatky, dodávateľ sa musí okamžite postarať o nápravu. 

 

3.Zodpovednosť 

Dohodnuté opatrenia a ciele kvality sa nedotýkajú zodpovednosti dodávateľa za 

nároky zákazníka plynúce zo záruk a náhrady škôd z dôvodu nedostatkov 

v dodávkach. 

 

4.Platnosť dohody 

Táto dohoda o zabezpečovaní kvality platí jeden rok . Môže byť však každým 

z partnerov vypovedaná s trojmesačnou lehotou. 

 

Zákazník   ............................                   ............................................... 

                    Miesto dátum                                         podpis 

 

 

 

Dodávateľ   ............................                   ............................................... 

                    Miesto dátum                                         podpis 
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2.2.7 Reklamácie  

V ideálnom svete, kde všetko funguje tak ako má, je dodržiavaný „cieľ nulovej 

chyby“ by nasledujúca smernica nemala zmysel. Nakoľko žiadny systém nie je 

dokonalý a aj v sebe-lepšom procese sa vyskytujú odchýlky od normálu, je 

potrebné mať plán „B“ pre riešenie neštandardných/krízových situácii. Pre tento 

účel bola vytvorená nasledujúca smernica: 

 

Smernica reklamačné konanie. 

 

1.ÚČEL 

 

Účelom tejto smernice je stanovenie postupov a zodpovedností pre zabezpečenie 

včasného a správneho zistenia vád vstupných materiálov, uplatnenia reklamácie a 

uplatnenia nárokov z reklamovaných vád. 

 

2.ROZSAH PLATNOSTI 

 

Táto smernica platí pre príslušných pracovníkov a.s. SPARTAN podľa jej jednotlivých 

ustanovení. 

 

Táto smernica stanovuje postup a spôsob reklamačného konania len v oblasti 

vstupných materiálov pre výrobu. 

 

Reklamácia: jednostranný písomný právny úkon, ktorým kupujúci uplatňuje voči 

predávajúcemu svoje právo na nárok z vád tovaru, ktorý vznikne v 

prípade porušenia kúpnej zmluvy. 

 

3.POPIS 

Pri reklamačnom konaní je potrebné postupovať v zmysle tejto smernice a v súlade s 

obchodným zákonníkom a uzavretou kúpnou zmluvou. 

 

Predmetom reklamačného konania môže byť: 

 vady dokladov, 
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 vady kvality, 

 vady vyhotovenia, 

 vady obalu, 

 vady značenia, 

 nekompletnosť, 

 vady množstva, 

 zámena materiálu za iný, 

 poškodenie. 

 

4.POPIS ČINNOSTÍ A ZODPOVEDNOSTÍ  

 

4.1. PREVZATIE DOKLADOV 

 

Jedná sa o doklady potrebné na prevzatie tovaru (prípadne aj preclenie) a tiež 

doklady na používanie alebo iné doklady, ak je to zmluvne dohodnuté. Doklady na 

používanie môžu mať povahu dodacích listov alebo faktúr. 

Dôležité je preveriť, či sú všetky doklady v súlade s ustanovenou zmluvou. V prípade 

nezhody ihneď uplatniť reklamáciu. 

Pri prevzatí dokladov je nutné postupovať aj podľa smernice - Nakupovanie. 

 

Zodpovedá: skladník, nákupca (podľa toho, kto aké doklady preberá) 

 

4.2. PREVZATIE TOVARU 

 

Prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou. 

Prevzatie tovaru za účelom zistenia zjavných vád znamená kontrolu tovaru v 

rozsahu, v akom ju možno uskutočniť s prihliadnutím na čas, keď sa uskutočňuje a 

na povahu tovaru a obalu. Prevzatím tovaru prechádza nebezpečenstvo vád tovaru 

na kupujúceho. Preto je nutné pri prevzatí tovaru zistiť prípadné zjavné vady, napr. 

poškodenie, vady v množstve, značení, nesúlad tovaru s dokladmi a pod. Ak má 

tovar vadu, ihneď uplatniť reklamáciu ! Pri uplatnení reklamácie sa v prípade 

zistených vád, u ktorých by bolo problematické neskoršie dokazovať zavinenie 

predávajúceho alebo dopravcu, musí zabezpečiť dôkazový materiál. Musí sa tak 
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urobiť pred alebo počas vyloženia tovaru a ak to už nie je možné, tak po prerušení 

vykladania, prípadne ihneď po vyložení. Ako dôkazový materiál slúži napr. 

fotodokumentácia, zápis potvrdený dopravcom alebo tzv. treťou osobou 

(nestrannou). Takýto postup sa najčastejšie uplatňuje pri zistení poškodenia tovaru 

alebo obalu, nekompletnosti, vadách množstva. 

 

Ak sa preberá tovar priamo u predávajúceho alebo od neho, je kupujúci povinný 

doklady a tovar prezrieť v čase tohto prevzatia. Ak sa uskutočňuje dodanie tovaru 

pomocou dopravcu, môže byť táto kontrola odložená do doby, kedy je tovar 

dopravený do miesta určenia (Ak je to zmluvne dojednané). 

 

Skladník, prípadne pracovník zodpovedný za vykládku, sú povinní v prípade 

zistených nedostatkov ihneď informovať nákupné oddelenie. 

 

Pri prevzatí tovaru je nutné postupovať aj podľa smernice  - Nakupovanie. 

 

Zodpovedá: 

a) príslušný nákupca - podľa textu 

b) skladník, pracovník zodpovedný za vykládku - podľa textu. 

 

 

4.3. KONTROLA TOVARU 

 

Kontrola sa musí vykonať do dvoch dní od obdržania tovaru. Vstupná kontrola 

množstva, kompletnosti, balenia, značenia a kontrola kvality je zabezpečovaná podľa 

smernice -Vstupná kontrola. 

 

Zodpovedá:    skladník, majster 

 

4.4. NEZHODA 

 

V prípade, že tovar v množstve, kvalite, vyhotovení, značení, balení, kompletnosti, 

vybavení potrebnou dokumentáciou nezodpovedá zmluvne dohodnutým 
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požiadavkám, jedná sa o nezhodu. Nezhoda môže byť zistená pri prevzatí dokladov, 

prevzatí tovaru, kontrole tovaru, ale aj na základe prejavenia sa skrytých vád. Skryté 

vady môžu byť zistené počas skladovania tovaru, jeho spracovania vo výrobe, ako aj 

počas skladovania, expedície, predaji a užívaní hotových výrobkov. 

 

4.5. PROTOKOL O VADÁCH 

 

V prípade nezhody, zistenej pri kontrole množstva alebo kvality sa vypíše 

reklamačný protokol. 

Skladník  vytvorí reklamačný protokol, v ktorom uvedie: názov tovaru,  reklamované 

množstvo, popis závad,. Po vytvorení protokolu informuje skladník  príslušného 

nákupcu .  

 

Zodpovedá: skladník - podľa textu 

 

4.6. UPLATNENIE REKLAMÁCIE 

 

Reklamačný list odošle predávajúcemu príslušný nákupca . 

Pri reklamovaní zjavných vád, zistených pri prevzatí tovaru, sa podľa potreby 

zasielajú predávajúcemu spolu s reklamačným listom aj dôkazové materiály 

(fotodokumentácia, zápis). Je dôležité uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu 

po tom, čo boli vady zistené . 

 

Niektoré vady tovaru nie je možné zistiť pri prevzatí a následnej kontrole množstva a 

kvality. Môžu sa prejaviť až ako skryté vady. Reklamovanie skrytých vád tovaru je 

možné počas celej záručnej doby. Dĺžka trvania záručnej doby vyplýva z vyhlásenia 

predávajúceho alebo môže byť dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručná 

doba môže byť uvedená napr. v tech. norme, tech. podmienke, záručnom liste, na 

výrobku, na obale alebo v kúpnej zmluve. Na vznik záruky sa vyžaduje písomná 

forma a určenie záručnej doby. 
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Zodpovedá:    príslušný nákupca 

 

-za včasné správne a urgentné uplatnenie reklamácie  

-za vydanie pokynu ekonom. útvaru na zákaz úhrady faktúru  

-za okamžité odovzdanie informácie o reklamácii  OR. 

 

4.7. OVERENIE REKLAMÁCIE, ROKOVANIE S DODÁVATEĽMI 

 

Často sa stáva, že predávajúci nevybaví reklamáciu následne po obdržaní 

reklamačného listu. Má právo v prípade pochybností o oprávnenosti reklamácie 

požiadať o jej overenie. Problémy môžu nastať aj v prípade rozdielnych názorov 

medzi kupujúcim a predávajúcim na spôsob a termín vybavenia reklamácie. V takých 

prípadoch je potrebné zabezpečiť spoločné overenie alebo rokovanie a výsledky 

písomne potvrdiť v zápise. 

 

Celý priebeh týchto činností riadi a koordinuje oddelenie kvality. Dohliada, aby sa 

dodržiavali dohodnuté termíny overenia, rokovania, termíny a spôsoby vybavenia 

reklamácie, včítane prípadne náhrady škody a zmluvnej pokuty. 

 

4.8. VYBAVENIE REKLAMÁCIE 

 

Návrh na spôsob vybavenia reklamácie sa uvádza v reklamačnom protokole. 

Konečný spôsob však môže byť spresnený na základe overenia reklamácie a 

vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.  

 

Nároky na spôsob vybavenia reklamácie: 

 

Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže 

kupujúci: 

 

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný  tovar, 

dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, 

b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, 
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c) žiadať o dobropisovanie vzniknutej škody 

d) odstúpiť od zmluvy ( v prípade že je uzavretá) 

Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva nepodstatným spôsobom: môže 

kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád 

tovaru. 

 

Celú činnosť s vybavovaním reklamácií riadi a zabezpečuje úsek kvality v spolupráci 

s obchodným úsekom. 

 

4.9. NÁHRADA ŠKODY, ZMLUVNÁ POKUTA 

 

Nárok na náhradu škody vznikne vtedy, ak poškodená strana preukáže, že druhá 

strana porušila zmluvnú povinnosť, následkom čoho vznikla určitá škoda a existuje 

príčinná súvislosť medzi porušením zmluvnej povinnosti a vzniknutou škodou. Škoda 

sa nahrádza v peniazoch .Naturálna náhrada škody je možná len v prípade, keď je to 

možné a obvyklé a ak o to požiada poškodená strana. Nahrádza sa skutočná škoda 

a ušlý zisk. 

 

Zmluvnú pokutu je možné uplatniť a vymáhať len v prípade, že bola vzájomne 

dohodnutá písomne a to pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti. V dohode musí 

byť určená výška pokuty alebo ustanovený spôsob jej určenia. 

 

Vymáhanie náhrady škody a zmluvnej pokuty zabezpečuje obchodný úsek v 

spolupráci s úsekom kvality a ekonomickým úsekom. 

 

5. KONTROLA DODRŽIAVANIA SMERNICE 

 

Dodržiavanie tejto smernice je kontrolované systémom interných auditov. 

 

6. SÚVISIACE DOKUMENTY 

 Nakupovanie - smernica 

 Vstupná kontrola - smernica 
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3.Záver  

 

Cieľom tejto diplomovej práce bolo spracovať analýzu stávajúceho stavu 

managementu vo vybranej organizácii- Spartan a.s.  

Najprv musela byť spravená identifikácia hlavných procesov- realizácia výroby, 

neskôr analýza podporných procesov ktoré sa na výrobe podieľajú. Popis 

procesov bol nutný pre získanie prehľadu o fungovaní výroby, vstupoch 

a výstupoch. Pri analýze súčasného stavu boli identifikované problémy 

s dodávateľmi, konkrétne absencie/neaktuálnosti dokumentácie na samom 

začiatku procesu výroby. Odstránenie tohto stavu, zamedzí následnému vzniku 

rizík/problémov v ďalšom procese výroby. Preto ako súčasť tejto diplomovej práce 

bolo vytvorenie dokumentácie začiatku výrobného procesu. Cieľom bolo vytvoriť 

určitú formu, nájsť metódu a pomôcť firme, pri vyberaní nových dodávateľov a 

hodnotení terajších dodávateľov. Štandardizovať dynamický proces nakupovania, 

ktorý je spojený s kvalitou nakupovaných produktov. 

 

Preto boli vytvorené smernice: Nakupovanie a výber dodávateľa, Vstupná 

kontrola Reklamačné konanie.Ďalej bola spracovaná zmluva s dodávateľmi- 

Dohoda o zabezpečovaní kvality. Súčasťou diplomovej práce je tabuľka na 

hodnotenie terajších aj budúcich dodávateľov. 

 

Pri tvorbe dokumentácie sa vychádzalo z časti starých smerníc, pozorovania 

činností a práce v oddelení nákupu, kvality ,skladoch a aj rozhovoroch so 

zamestnancami. Podstatné a konečné slovo malo vždy oddelenie kvality. 

Najťažšie bolo vyhovieť všetkým stranám  a nájsť kompromisy.  

Ciele práce boli splnené a aplikácia poznatkov tejto diplomovej práce bude 

uvedená do praxe po 31.8. 2012.  

 

Hlavným prínosom tejto diplomovej práce je vytvorená v praxi použiteľná 

dokumentácia, rozdelenie právomocí a zodpovedností.  V neposlednom rade 

udržanie si know-how. Diplomová práca by mala firme Spartan pomôcť pri 

ďalšom zlepšovaní systému managementu kvality. 
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