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   PRECHOD NA ISO 9001:2015 

© 2016  INTER M & K, spol. s r.o. 

ISO - Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu 

Fázy cyklu PDCA: 

1. Plánuj (Plan) 

2. Urob (Do) 

3. Kontroluj (Check) 

4. Konaj (Action) 

P 

C A 

D 

 Vnútorné hľadiská 

Vonkajšie hľadiská 



            ŠTRUKTÚRA STN EN 9001:2016 
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Nové kapitoly normy ISO: 
 

• Organizational roles 

• Roly (5.3) 

 
 

• Organizational knowledge 

• Poznatky organizácie (7.1.6) 

 

• Competence 

• Kompetentnosť (7.2) 

• Documented information 

• Zdokumentované informácie (7.5) 

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE 

6.3. Plánovanie zmien 

 

Fázy cyklu PDCA: 

1. fáza: Plánovať (Plan) 

2. fáza: Urobiť (Do) 

3. fáza: Kontrolovať (Check) 

4. fáza: Konať (Action) 

   Kontext organizácie 

  (1) Predmet normy 

  (2) Normatívne akty 

  (3) Termíny a definície 



            PREČO STRATEGICKÝ CONTROLLING ?  

  Prečo ekonomický controlling nie je dostatočný v rýchlo sa meniacom   

  konkurenčnom prostredí organizácie? 

•  Popisuje čo sa stalo - ex post, kedy môže byť už neskoro 

•  Popisuje činnosť organizácie len čiastočne.  

    Nepopisuje  dostatočne, čo v danom účtovnom období manažéri vytvorili / “prehospodárili” 

•  Nepopisuje dostatočne príčiny úspechu / neúspechu 

 Controlling organizácie 

Operatívny  

(ekonomický)  

controlling 

Finančný Investičný 

Strategický controlling 

Ekonomika Zákazníci / Trhy 

Interné procesy Pracovníci / vzdelanie... 
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         Balanced Scorecard  &  Vízia a Stratégia 

   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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Organizačná 

štruktúra 

Informačné 
systémy a 

technológie 

Ľudia 
a podniková 

kultúra 

Biznis 

procesy 

Strategické 

riadenie 

Strategické 

ciele 

Informácie a 

znalosti 



Zmena je proces, ktorým sa sleduje realizácia inovačného, 

transformačného, alebo koncepčného rozhodnutia výkonného 

manažmentu. 

Proces je skupina previazaných činností vytvárajúcich výstup,     
ktorý spoločnosť potrebuje pre dosiahnutie svojich cieľov  
(vo všeobecnosti činností transformujúcich vstup / požiadavku   
 na výstup /produkt a službu).  

PROJEKTY  ZMENY 
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     Znázornenie procesu a vzájomných väzieb jeho prvkov 
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 KTO RIADI PROCESY VO FIRME? 

 V riadení  sa  uplatňuje  líniový  a  projektový  systém  riadenia.            
 

Základom riadenia organizácie je líniové riadenie. Organizačné útvary 
sú vytvárané tak, aby čo najefektívnejšie  zabezpečovali  predmet  
činnosti  a ciele organizácie. Líniové riadenie  zabezpečuje fungovanie 
a realizáciu zmien procesov v organizácii. 

     

    Management vyžaduje od zamestnancov dodržiavanie tzv. tvrdých nástrojov 
riadenia,  t.j. robiť veci správne -  výkonovo, presne podľa príkazov, noriem. 
 

Projektové riadenie  zabezpečuje  prípravu  zmien v existujúcich a 
nových procesoch v rámci organizácie. Projektové  riadenie  je  
zabezpečované  v  súlade s  Pravidlami  projektového  riadenia  na 

tímovom princípe mimo líniového riadenia. 
 

    Požadované sú špecifické zručnosti (schopnosti): Vodcovstvo (Leadership)  
+ schopnosť a ochota projektových zamestnancov robiť správne veci 
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                PRÍPRAVA  PROJEKTU  ZMENY 

Cieľ  projektu   

Cieľ projektu vyjadruje očakávané  zmeny dobre merateľnou 
a jednoducho  kontrolovateľnou formou. 
V záujme jeho naplnenia sú aplikované ľudské, finančné, 
kapacitné, energetické  a  ďalšie  zdroje.  
 

Projektový  zámer 

Projektový zámer je dokument, v ktorom sa skúmajú 

podmienky (štúdia vykonateľnosti) na riešenie  projektového 

podnetu. 
 

Projektový  zámer vypracuje projektový  manažér. 
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    PLÁNOVANIE  PROJEKTU 

• význam a účel projektu, 

• ciele a stratégia firmy 

• vecná a štruktúrovaná dekompozícia vecných cieľov a stratégií (ČO?) 

• dekompozícia organizačnej štruktúry (KTO?):  

• zadefinovanie : prvkov, vzťahov, zodpovedností 

• popis potrebných funkcií, typov, vzťahov (MATICA KOMPETENCIÍ) 

• matica zodpovedností (ČO a KTO?): činnosti, útvary, ľudia 

• časový plán: harmonogram, hodnotenie, väzby (KEDY?) 

• zdroje/ náklady: alokácia, rozpočet, finančné toky ...(ZA ČO?) 

• plán rizík: možné riziká, pravdepodobnosť, cesty riešenia kríz (ČO KEĎ?) 
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    KANCELÁRIA  PROJEKTOV 

MANAŽÉR  PROJEKTU 

• Manažér projektu je menovaný vedením. Riadi a zodpovedá za všetky práce 

spojené so schváleným plánom a realizáciou projektu. 

• Navrhuje zodpovednosť a kompetencie členov projektového tímu.  

GARANT  PROJEKTU 

• Každý schválený projekt má svojho garanta projektu (člen vedenia). 

• Garant projektu je zárukou zrealizovania projektu.  

• Garant plní schvaľovaciu a dozornú funkciu.  

MANAŽÉR  KANCELÁRIE  PROJEKTOV 

• Zodpovedá za profesionálnu podporu rozvojových programov a projektov. 

Vedie činnosť kancelárie projektov (vedenie evidencie, organizácia porád, 

vyhotovenie reportov k riešeným projektom).  
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Riadenie zmien 
 pomocou nástroja  

 Business Intelligence 

(BI) 

Domény zmien 
 

• Procesy 

• Organizácia 

• Lokalizácia 

• IS/IT 

Materiály pre 

vedenie na 

realizáciu zmien 

Realizácia zmien 

Vstupy pre 

modelovanie 

Meranie 

Stavu 

organizácie 

Stratégia organizácie, stav okolia  

S 

R 

   DOMÉNY RIADENIA ZMIEN 

 

Fázy cyklu PDCA: 

1. fáza: Plánovať (Plan) 

2. fáza: Urobiť (Do) 

3. fáza: Kontrolovať (Check) 

4. fáza: Konať (Action) 
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            ŠTRUKTÚRA STN EN 9001:2016 
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INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA ORGANIZÁCIE 

6.3. Plánovanie zmien 

 

 



Strategické 

údaje 

Prevádzkové 

údaje 

InLook 

system® 

Excellence 

Úspora 

nákladov 

Rýchla 

odozva 

Riadenie 

zmien 

Integrovaný pohľad na úrovni jednotlivých domén ako aj celého systému: 

Stratégia & Produkty a služby & Organizačná štruktúra & Procesy & 

Kompetencie & Zdokumentované informácie & Riziká a príležitosti 

                   PRÍNOSY BI RIEŠENIA 
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    Schopnosť online riadiť zmeny organizácie  

 zaistí včasné a komplexné plnenie požiadaviek 

zákazníkov a preukáže 

stálu kvalitu Vašich produktov a služieb  

 
Ďakujeme za pozornosť. 



  Kontaktné údaje 
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 Názov spoločnosti:                INTER M & K, spol. s r. o.  
  
 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, v odd. Sro vo vložke č. 6421/V 
 
 Sídlo podnikania:    Bernolákova 17, 040 11  Košice 
 
 Miesto podnikania:    Trieda SNP 24, 040 11  Košice 

 
 Adresa pre doručovanie:       Bernolákova 17, 040 11  Košice  
 
 Kontakt:                     Ing. Viktor Šlapka 
        e-mail: slapka@inlook.eu 
        tel.: 00421 903 411228 
 
 

 IČO:       31 71 02 39 
 DIČ:       2020946939 
 

 IČ DPH:       SK2020946939 
        CZ682782694 
 

       www.inlook.eu 
 

  


