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NORMA ISO 9001:2015 / RIEŠENIE INLOOK SYSTEM®  

Cieľom ukážky riešenia InLook system® Excellence je: 
 

 prezentovať praktické výhody vyplývajúce z online riadenia zmien a udalostí 
v oblasti organizačného manažmentu, manažérstva procesov, projektov, 
ľudských zdrojov a hodnotenia výkonnosti (BSC), ktoré vedú k úsporám času 
a zdrojov. 

 prezentovať NŠZ (Národný štandard zamestnania), kompetenčný model a jeho 
väzbu na Register kompetencií v informačnom systéme NSP (Národná sústava 
povolaní) a priradené kvalifikačné a hodnotiace štandardy kariet kvalifikácie 
NSK (Národná sústava  kvalifikácií). 

 prezentovať, ako InLook system® môže pomôcť s prípravou prechodu na novú     
normu ISO 9001:2015. 
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PREDSTAVENIE SPOLOČNOSTI 

 INTER M & K, spol. s r.o. 

www.inlook.eu  
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http://www.inlook.eu/


REFERENCIE 

 INTER M & K, spol. s r.o. 

 Management & Knowledge 
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Strategické 
údaje 

Prevádzkové 
údaje 

InLook system® 

Excellence 

Úspora 
nákladov 

Rýchla odozva 

Riadenie zmien 

Integrovaný pohľad na úrovni jednotlivých domén aj celého systému: 

 Stratégia & Produkty a služby & Organizačná štruktúra & Procesy & 
 Kompetencie & Zdokumentované informácie & Riziká a príležitosti 

PRÍNOSY 
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VYUŽITIE INLOOK SYSTEM® PRE PRECHOD NA ISO 9001:2015 
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STRATÉGIA 
POLITIKA 

CIELE 

PROCESY 

ĽUDIA 
ZODPOVEDNOSTI 
PRÁVOMOCI 

ZNALOSTI 
KOMPETENCIE 

RIZIKÁ 
PRÍLEŽITOSTI 

WFWM* 

CLOUD 

Business Management System 

požiadavky 

DOKUMENTY 
KVALITA 

* WFWM - the workflow and workforce management system / systém riadenia workflow a pracovnej sily  
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Úvod 

1   Predmet normy 

2   Normatívne odkazy 

3   Termíny a definície 

4   Kontext organizácie 

5   Vedenie 

6   Plánovanie 

7   Podpora 

8   Prevádzka 

9   Hodnotenie výkonnosti 

10 Zlepšovanie 

Nová štruktúra normy ISO/DIS 9001: 2015 



SYSTÉM RIADENIA WORKFLOW A PRACOVNEJ SILY 

7 

Ciele: 

  zabezpečenie dlhodobého úspechu 

  optimalizácia procesov organizácie a zefektívnenie činností zamestnancov 

Postup: 

  aktualizácia Procesnej mapy, vytvorenie kompetenčného modelu a jeho online   
 synchronizácia s procesnými činnosťami a pracovnými náplňami zamestnancov 

  integrácia podstatných súvislosti chodu organizácie z rôznych datových 
 a informačných zdrojov do prostredia CLOUD služieb 

Očakávané prínosy: 

  zefektívnenie strategického plánovania zmeny, zníženie nekvalitnej produkcie 

  riadenie strategickej zmeny na základe online výstupov InLook system®  

© 2015 INTER M & K, spol. s r.o. 



INLOOK SYSTEM PREDSTAVUJE: 

 SaaS (Software as a Service – Softvér ako služba) 

 systém riadenia workflow a pracovnej sily (WFWM) 

 riešenie Business Intelligence 

 online pohľad na organizáciu 
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INLOOK SYSTEM® VÁM UMOŽNÍ: 
 

  spravovanie dokumentácie (podľa normy ISO 9001:2015) 

  riadenie organizačných zmien a ich rizík (podľa normy ISO 31000) 

  optimalizáciu výkonnosti zamestnancov 

  online evidenciu zastupovania zamestnancov s väzbou na personálny a mzdový   
 systém 

  riadenie kompetencií a znalostí 

  synchronizáciu procesov s pracovnými náplňami 

  optimalizáciu procesov 

  monitorovanie plnenia ukazovateľov (riadenie výkonnosti na báze metodiky Balanced  
 Scorecard) 
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InLook system® Excellence integruje do prostredia CLOUD služieb: 
 
 podstatné súvislosti pre strategické plánovanie a riadenie chodu firmy z rôznych 

datových a informačných zdrojov. 
 

 pomocou špeciálnych dynamických reportov sa v reálnom čase (nie 1x na konci 
mesiaca) zisťuje vnútorný systémový pohľad  spracovávaných údajov a identifikujú 
sa príležitosti, riziká, resp. prípadné „defekty” a diskontinuita procesov. 
 

 získané výstupy slúžia na orchestráciu procesov v jednotlivých systémoch riadenia 
a definovanie požadovaných kompetencií manažmentu a zamestnancov pre budúce 
obdobia 
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ISO 9001 – BUSINESS MANAGEMENT SYSTEM 
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• ISO 9001:2015 

Požiadavky kapitol: 
• 7.5 Dokumentované 

       informácie 

11 © 2015 INTER M & K, spol. s r.o. 

SPRAVOVANIE DOKUMENTÁCIE 
Potreba 

predbežného 
sledovania 
aktuálnosti 
vnútorných 
predpisov

M2.3.1.1

Predbežné 
sledovanie 
aktuálnosti 
vnútorných 
predpisov

XOR

Potreba 
novelizácie 
vnútorného 

predpisu

M2.3.1.2

Novelizácia 
vnútorných 
predpisov

Potreba 
vytvorenia 

nového 
vnútorného 

predpisu

M2.3.1.3

Identifikácia 
predmetu, ktorý 

má predpis 
upraviť

M2.3.1.4

Analýza 
predmetu úpravy

M2.3.1.5

Určenie obsahu 
prepisu

M2.3.1.6

Určenie druhu 
predpisu

 Obsah a druh 
predpisu je 

určený

M2.3.1.7

Vypracovanie 
textu návrhu 
vnútorného 

predpisu

M2.3.1.8

Posúdenie súladu 
predpisu so 

zákonmi

Návrh 
vnútorného 
predpisu je 
pripravený

M2.3.1.9

Posúdenie súladu 
predpisu s inými 

vnútornými 
predpismi

M2.3.1.10

Predloženie 
návrhu 

vnútorného 
predpisu na 

pripomienkovani
e

M2.3.1.11

Pripomienkovani
e návrhu 

vnútorného 
predpisu

M2.3.1.12

Zaslanie 
pripomienok k 

návrhu 
vnútorného 

predpisu

Metodické 
pokyny pre 

tvorbu 
vnútorných 
predpisov

Koordinačné 
pokyny pre 

tvorbu 
vnútorných 
predpisov

Usmernenie pre 
tvorbu 

vnútorných 
predpisov

Návrh 
vnútorného 

predpisu

Predkladacia 
správa návrhu 

vnútorného 
predpisu

Návrh 
vnútorného 

predpisu

Pripomienky k 
návrhu 

vnútorného 
predpisu

Vedúci 
zamestnanec na 

prvom stupni 
riadenia

Vedúci 
zamestnanec na 

prvom stupni 
riadenia

M2.3.1 - Tvorba návrhu vnútorného predpisu



• ISO 9001:2015 

Požiadavky kapitol 
• 5.3  Organizačné roly, zodpovednosti    

        a právomoci 

• 6.3  Plánovanie zmien 
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RIADENIE ORGANIZAČNÝCH ZMIEN 

Potreba priestoru

Oprava nebude
realizovaná,

potreba investície

Požiadavka
na ubytovanie

dispečer správy FM správca budovy

Opravy a údržba
priestorov

Špecifikovanie
investície FM pre potreby

rekonštrukcie

Požiadavka
na zabezpečenie

prac. miesta novému
zamestnancovi definovaná

Žiadosť na FM
definovaná

dispečer správy FM

Prevádzkovanie
priestorov

Štandardy vybavenia
pracovného miesta

Investícia
definovaná

Potreba uvolniť
alebo premiestniť
uživaný priestor

Analýzovanie
požiadavky

na zabezpečenie
priestoru/majektu

Prijatie a spracovanie
požiadavky

na zabezpečenie
priestoru

Žiadosť FM

Žiadosť FM

Žiadosť FM
- nové prac. miesto

APV pre FM

Podnet
pre investičnú činnosť

Vlastný priestor
neexistuje, potreba
prenajať priestor

Vlastný
priestor existuje

Je potrebné vykonať
opravu priestoru

Nájom
priestorov

Požiadavka zamietnutá

Zabezpečenie a
vybavenie priestoru

Email

Investičná
činnosť FM

Uvoľnovanie
priestorov

Opravy a údržba
priestorov

Žiadosť FM

APV pre FM

APV pre FM

Žiadosť FM

Žiadosť FM
- nové prac. miesto

Žiadosť o ubytovanie

Plánovač údržby a opráv
FM

Zoznam
disponibilných

priestorov

Zoznam
disponibilných

priestorov

Evidovaný priestor
s parametrami

Evidovaný priestor
s parametrami

Požiadavka
na zriadenie

predajného mietsa
je zadaná

Zriadenie/
zrušenie

predajného
miesta

Požiadavka na
zriadenie

predajného
miesta



Spracovanie 

požiadaviek FM 

Potreba priestoru

Oprava nebude
realizovaná,

potreba investície

Požiadavka
na ubytovanie

dispečer správy FM správca budovy

Opravy a údržba
priestorov

Špecifikovanie
investície FM pre potreby

rekonštrukcie

Požiadavka
na zabezpečenie

prac. miesta novému
zamestnancovi definovaná

Žiadosť na FM
definovaná

dispečer správy FM

Prevádzkovanie
priestorov

Štandardy vybavenia
pracovného miesta

Investícia
definovaná

Potreba uvolniť
alebo premiestniť
uživaný priestor

Analýzovanie
požiadavky

na zabezpečenie
priestoru/majektu

Prijatie a spracovanie
požiadavky

na zabezpečenie
priestoru

Žiadosť FM

Žiadosť FM

Žiadosť FM
- nové prac. miesto

APV pre FM

Podnet
pre investičnú činnosť

Vlastný priestor
neexistuje, potreba
prenajať priestor

Vlastný
priestor existuje

Je potrebné vykonať
opravu priestoru

Nájom
priestorov

Požiadavka zamietnutá

Zabezpečenie a
vybavenie priestoru

Email

Investičná
činnosť FM

Uvoľnovanie
priestorov

Opravy a údržba
priestorov

Žiadosť FM

APV pre FM

APV pre FM

Žiadosť FM

Žiadosť FM
- nové prac. miesto

Žiadosť o ubytovanie

Plánovač údržby a opráv
FM

Zoznam
disponibilných

priestorov

Zoznam
disponibilných

priestorov

Evidovaný priestor
s parametrami

Evidovaný priestor
s parametrami

Požiadavka
na zriadenie

predajného mietsa
je zadaná

Zriadenie/
zrušenie

predajného
miesta

Požiadavka na
zriadenie

predajného
miesta

  

Procesná rola: 
Dispečer správy FM 

Procesná rola: 
Správca budovy 

© 2015 INTER M & K, spol. s r.o. 

PROCESNÉ / ORGANIZAČNÉ ROLY 
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KARTA TYPOVÉHO PRACOVN0HO MIESTA 



• ISO 9001:2015 

Požiadavky kapitol: 
• 4.4 SMK a jeho procesy 

• 9.1 Monitorovanie, meranie, analýza a hodnotenie 

• 10.1 Zlepšovanie - všeobecne 
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OPTIMALIZÁCIA VÝKONNOSTI 
 

 

 

 

  

Organizačná 

štruktúra 

Informačné 
systémy a 

technológie 

Ľudia 
a podniková 

kultúra 

Biznis 

procesy 

Strategické 

riadenie 

Strategické 

ciele 

Informácie a 

znalosti 



• ISO 9001:2015 

Požiadavky kapitol 
• 5.3  Organizačné roly, 

zodpovednosti a právomoci 

• 6.3  Plánovanie zmien 
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ONLINE EVIDENCIA ZASTUPOVANIA 



• ISO 9001:2015 

Požiadavky kapitol: 
• 5.3 Organizačné roly 

• 7.1 Zdroje 

– 7.1.6 Organizačné znalosti 

• 7.2 Kompetencie    

•     

17 © 2015 INTER M & K, spol. s r.o. 

RIADENIE KOMPETENCIÍ A ZNALOSTÍ 

   Národný štandard zamestnania (NŠZ) 
 

   Register kompetencií v informačnom systéme NSP 
      (Národná sústava povolaní) 

     www.sustavapovolani.sk 
 

   Kvalifikačné a hodnotiace štandardy  
       kariet kvalifikácie NSK      
      (Národná sústava  kvalifikácií) 

       www.kvalifikácie.sk 

    Nároky na vykonávanie zamestnania: 
 Všeobecné spôsobilosti 
 Odborné vedomosti 
 Odborné zručnosti 
 Odborná prax 
 Certifikáty a osvedčenia 



 Priradenie spôsobilostí 
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RIADENIE KOMPETENCIÍ A ZNALOSTÍ 

    Kvalifikačný štandard: 
 Vedomosti 
 Zručnosti 
 Kompetencie 

    Hodnotiaci štandard: 
 Oblasť hodnotenia 
 Kritéria hodnotenia 
 Podmienky úspešného vykonania skúšky 



• ISO 9001:2015 

Požiadavky kapitol: 
• 4.4 SMK a jeho procesy 

• 5.3 Organizačné roly 

• 7.2 Kompetencie 

• 7.3 Povedomie 

• 7.4 Komunikácia 
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SYNCHRONIZÁCIA PROCESOV S PRACOVNÝMI NÁPLŇAMI 

Organizačný manažment organizácie

Organizačná štruktúra

• Organizačná jednotka 1

• Organizačná jednotka 2

• Organizačná jednotka N

Pôsobnosť organizačných útvarov

• Proces 1.2

• Proces 1.3

Funkčné miesta

• Funkčné miesto 2.1

• Funkčné miesto 2.2

• Funkčné miesto N

Popis funkčného miesta

• Činnosť 1.2.1

Typy pracovných miest

• Rola 1

• Rola 2

• Rola N

Popis typu pracovného miesta

• Činnosť 1.3.1

• Činnosť 1.3.3

Zamestnanec

Náplň práce

Funkčné miesto 2.2

• Činnosť 1.2.1 – Kompetencia – Popis

Rola 2 (FM 2.2)

• Činnosť 1.3.1 – Kompetencia – Popis

• Činnosť 1.3.3 – Kompetencia – Popis

Kompetencie, Spôsobilosti

Znalosti

Zručnosti

Kvalifikačné predpoklady

Popis činnosti

Popis činnosti, Vstupy, Výstupy

Kompetencie, Spôsobilosti, Znalosti, 

Kvalifikačné požiadavky



SYNCHRONIZÁCIA PROCESOV S PRACOVNÝMI NÁPLŇAMI 

 Proces alokácie 
procesných činností 
k rolám 
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SYNCHRONIZÁCIA PROCESOV S PRACOVNÝMI NÁPLŇAMI 

 Proces alokácie 
procesných rolí 
do typových 
pracovných miest 
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• ISO 9001:2015 

Požiadavky kapitol: 
• 4.4 SMK a jeho procesy 

• 9.1 Monitorovanie, 
meranie, analýza a 
hodnotenie 

• 10.1 Zlepšovanie - 
všeobecne 
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OPTIMALIZÁCIA PROCESOV 



   Financie 
    Ako nás vidia naši   
    majitelia? 

Zamestnanci / Inovácie 
Udržíme rýchlosť zmien a inovácií? 

Zákazníci / Trhy 
Ako nás vidia naši zákazníci? 

Interné procesy 
Ktoré procesy prispievajú k 
tvorbe hodnoty? 

Vízia 
Stratégia 

Ciele 

Ekonomika Zákazníci / Trhy 

Interné procesy Pracovníci / vzdelanie... 
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hard kompetencie soft kompetencie 

BALANCED SCORECARD  &  VÍZIA A STRATÉGIA 
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• ISO 9001:2015 

Požiadavky kapitol: 
• 9.1 Monitorovanie, 

meranie, analýza a 
hodnotenie 

• 9.2 Interný audit 

• 9.3 Preskúmanie 
manažmentom 
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MONITOROVANIE PLNENIA UKAZOVATEĽOV 



ČO PRIPRAVUJEME... 

 INTER M & K, spol. s r.o. 

www.inlook.eu  
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WEBINÁRE NA PODPORU PRCHODU NA ISO 9001:2015 

http://www.inlook.eu/


Ďakujeme za pozornosť 

Partner 
FIRMA, s.r.o. 

meno@firma.sk  
www.firma.sk         

Ing. Viktor ŠLAPKA 
INTER M & K, spol. s r.o. 
inter@inlook.eu 
www.inlook.eu 
         

InLook system® PARTNER 
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