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Norma STN EN ISO 9000:2016 vydaná 1.6.2016
Táto medzinárodná norma opisuje základné pojmy a zásady
manažérstva kvality, ktoré sú všeobecne aplikovateľné pre:
• organizácie, ktoré sa usilujú o udržateľný úspech zavedením
systému manažérstva kvality,
• zákazníkov, ktorí sa chcú presvedčiť o schopnosti organizácie
dôsledne poskytovať produkty a služby v zhode s ich požiadavkami,
• organizácie, ktoré sa usilujú o dôveru vo svojom dodávateľskom reťazci,
že sa splnia požiadavky na produkty a služby,
• organizácie a zainteresované strany, ktoré sa usilujú o zlepšenie
komunikácie pomocou pochopenia používaného bežného slovníka
v manažérstve kvality,

Norma špecifkuje termíny a definície, ktoré sa aplikujú v celom
manažérstve kvality a v normách systému manažérstva kvality.
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Súbor noriem ISO 9000

• ISO 9000 Systémy manažérstva kvality – Základy a slovník
• ISO/TS 9002 Systémy manažérstva kvality – Návod na
implementáciu ISO 9001:2015 (pripravuje sa)
• ISO 9001 Systémy manažérstva kvality – Požiadavky
• ISO 9004 Manažérstvo trvalého úspechu organizácie – Prístup
na základe manažérstva kvality
• ISO 19011 Návod na auditovanie systému manažérstva

Tieto normy spolu vytvárajú súvisiacu skupinu noriem systému
manažérstva kvality a uľahčujú vzájomné chápanie termínov a ich
definícií, požiadaviek a možností zlepšovania.
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Norma ISO 9004
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

trvalý úspech,
prostredie organizácie,
zainteresované strany, ich potreby a očakávania,
stratégia a politika,
zdroje – finančné, ľudské, partneri a dodávatelia, infraštruktúra,
pracovné prostredie,
vedomosti, informácie a technológie,
benchmarking (porovnanie sa s najlepšími),
manažérstvo procesov,
monitorovanie, merania, analýzy, preskúmanie informácií,
zlepšovanie a inovácie.

Trvalý úspech podľa normy ISO 9004 je schopnosť organizácie
dlhodobo dosahovať a udržiavať svoje ciele.
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NOVÁ ŠTRUKTÚRA ISO 9001:2015
 Nová štruktúra normy:
 namiesto terajších 8 kapitol máme 10 kapitol.
ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

Úvod

Úvod

1 Predmet normy

1 Predmet normy

2 Normatívne odkazy

2 Normatívne odkazy

3 Termíny a definície

3 Termíny a definície

4 Systém manažérstva kvality

4 Kontext organizácie

5 Zodpovednosť manažmentu 5 Vedenie
6 Manažérstvo zdrojov

6 Plánovanie

7 Realizácia produktu

7 Podpora

8 Meranie, analýza a
zlepšovanie

8 Prevádzka
9 Hodnotenie výkonnosti
10 Zlepšovanie
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PRECHODNÉ OBDOBIE
 IAF (www.iaf.nu) stanovila 3 ročné prechodné obdobie od publikácie
ISO 9001:2015 (zdroj: ISO):
2015

2016

2017

2018

September 2015 ISO
Published International
Standard

September 2015
štartuje 3-ročné prechodné obdobie do Septembra 2018

 Prechodné obdobie začne od septembra
septembri 2018.

2015

a skončí v

 Platnosť certifikátov:

 certifikácia podľa ISO 9001:2008 nebude platná po 30.09.2018,
 od marca 2017 všetky nové certifikácie budú musieť byť vykonané podľa
ISO 9001:2015.
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PROJEKT ZMENY 5 P
V rámci vykonania rozdielovej analýzy (8 kapitol 10 kapitol normy)
zadefinovať 5 nových požiadaviek pre prípravu INTEGROVANÉHO
SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA v zmysle revidovaných noriem ISO:






KONTEXT ORGANIZÁCIE (interné a externé aspekty)
PROCESNÝ MODEL (zohľadnenie riadenia rizík a príležitostí)
ROLY ( procesná rola, organizačná rola)
KOMPETENTNOSŤ (požadované znalosti, spôsobilosti, postoje)
ZDOKUMENTOVANÉ INFORMÁCIE

Pri návrhu riešenia procesného modelu zohľadniť plnenie cieľov
integrovaného systému manažérstva v doménach:
Stratégia & Produkty a služby & Organizačná štruktúra & Procesy &
Kompetencie & Zdokumentované informácie & Riziká a príležitosti
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Manažérstvo procesov, manažérstvo projektov,
manažérstvo organizácie
 Vplyv organizačného manažmentu na kvalitu riadenia zmien
manažment = ľudia
manažérstvo = riadenie
 Líniové riadenie
 Proces vytvárania pracovných úloh a miest
 Kompetenčný model organizácie
 Zmeny v personálnej a organizačnej oblasti - riziká
 Procesné riadenie
 Previazanosť procesov a pôsobností organizačných útvarov
 Harmonizácia pracovných aktivít a procesnej štruktúry
 Projektové riadenie
 Pravidlá projektového riadenia
 Vzťah projektového a líniového riadenia

? zabrániť stretu kompetencií pri implementácii strategických zmien
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Prechod od riadenia činností k riadeniu procesov
Organizačno - funkčný prístup k riadeniu
 na trhu prevláda diktát výrobcov (v administratíve - úradníkov)
 rozhodujúce sú statické organizačné štruktúry, riadenie činností je
hierarchické, interakcia medzi útvarmi je založená na požiadavkách útvarov
vznášaných na poradách vedenia, nariadením vyššieho vedúceho,
prípadne internými listami vedúcich jednotlivých útvarov
 implementácia je orientovaná modulovo (za proces ako celok nie je
zodpovedný prakticky nikto)







Procesný prístup k riadeniu
na trhu prevláda diktát zákazníka
za proces je zodpovedný vlastník procesu
rozhodujúce sú flexibilné organizačné štruktúry (multifunkčné tímy)
výrazne sa znižuje počet riadiacich úrovní
implementácia je orientovaná procesne
odbúrava sa anonymita pri zodpovednosti
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Líniové riadenie: organizačno - funkčný prístup

Odborný
útvar

Odborný
útvar 1

3.
5.

6.

Odborný
útvar 2

7.
Odborný
útvar 1.1

Subproces 1

1.

Odborný
útvar 1.2

Subproces 2

Odborný
útvar 2.1

Subproces 3

4.

Odborný
útvar 2.2

Líniové riadenie

2.

Subproces 4

Poznámka: za proces ako celok nie je zodpovedný prakticky nikto !
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Procesné riadenie
Pri procesnom riadení sú definovaní vlastníci procesov
Management
procesu A

Subproces A1

Subproces A2

Subproces A3

Subproces A4

+ vlastníci jednotlivých Subprocesov (podprocesov)
Management
procesu B

Subproces B1

Subproces B2

Subproces B3

Subproces B4

1. krok:
Procesné riadenie: popis súčasného (As-Is) stavu organizácie
2. krok:
Procesné riadenie: modelovanie optimalizovaného (To-Be) návrhu organizácie
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Ako realizovať nové požiadavky noriem ISO
Na čo sa viac zamerať?
• Organizačný poriadok ?

• Procesnú mapu ?
• Príručku kvality ?
• Integrovaný systém manažérstva ?
Organizačný poriadok upravuje vnútorné organizačné usporiadanie
organizácie a jeho organizačných jednotiek, stanovuje hlavné
zásady deľby práce vo vnútri organizácii, upravuje pôsobnosť,
právomoci a zodpovednosť jednotlivých orgánov, organizačných
jednotiek a organizačných útvarov a stanovuje základné organizačné
vzťahy v organizácii.
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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.
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Kontaktné údaje

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:
Miesto podnikania:
Adresa pre doručovanie:

Bernolákova 17, 040 11 Košice
Trieda SNP 24, 040 11 Košice
Bernolákova 17, 040 11 Košice

Kontakt:

Ing. Viktor Šlapka
e-mail: slapka@inlook.eu
tel.: 00421 903 411228

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

31 71 02 39
2020946939
SK2020946939
CZ682782694
www.inlook.eu
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