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RIADENIE ZMIEN
V INFORMAČNOM CENTRE

PODNIKATEĽOV, s.r.o.

ICP SI CERTIFIKÁT ZASLÚŽI
Marta Krajčíová, IDS Scheer Slovakia, s.r.o.

30.11.2005 získala spoločnosť In-
formačné centrum podnikateľov,
s.r.o., certifikát kvality podľa normy
ISO 9001: 2000. Prípravu firmy na
certifikáciu vykonávala firma IDS
Scheer Slovakia, s.r.o. Projekt Zavá-
dzanie procesného riadenia - Sys-
tém manažérstva kvality trval od
17.09.2004 do 20.05.2005. Zavá-
dzaniu procesného riadenia sa vo
firme venovalo približne 50 zamest-
nancov.

Informačné centrum podnikate-
ľov, s.r.o., (ICP) sa profiluje ako
výrobná, obchodná a servisná
spoločnosť, ktorá poskytuje pro-
fesionálne služby v oblasti poly-
grafického priemyslu a obchod-
ných služieb. Je súčasťou tzv. vy-
davateľského domu Poradca pod-
nikateľa, ktorý zastrešuje okrem
nej dve ďalšie spoločnosti, a to
vydavateľstvo Poradca podnikate-
ľa, spol. s r.o. (PP, spol. s r.o.),
a Systém Ekonomických a Práv-
nych Informácií ,  s .r.o.  (SEPI,
s.r.o.).

ICPpôsobí na trhu už od roku
1994 a jej cieľom je poskytovať
kvalitné servisné služby svojim

zákazníkom. Je to dynamická fir-
ma, ktorá podnecuje zamestnan-
cov ku kreativite a uplatňovaniu
najnovších poznatkov, ku ktorým
pridávajú nové vlastné myšlienky
a skúsenosti z praxe. Profesionali-
tu poskytovaných služieb dokazu-
jú aj pozície zákazníkov na trhu -
spoločnosť Poradca podnikateľa
patrí medzi lídrov na trhu ekono-
mických a právnych informácií
v Slovenskej republike a počas
svojej existencie si získala dôveru
nielen podnikateľskej verejnosti,
ale aj štátnych inštitúcií, ako ich
partner pre tlač a distribúciu vy-
braných oficiálnych tlačených do-
kumentov.

Rada by som sa v tomto článku
sústredila na ľudí, ktorí sa v ICP
najviac pričinili o zavedenie pro-
cesného riadenia a ktorým patrí
moje poďakovanie za peknú spo-
luprácu.

Vrcholové vedenie - generálna
riaditeľka

Vo firmách sa stretávame s mana-
žérmi, ktorí certifikát potrebujú,
pretože to robí firme dobrý imi-

dž, prípadne certifikát od firmy vy-
žadujú dodávateľské firmy a zá-
kazníci. Existujú manažéri, ktorí
certifikát chcú a sú ochotní preto
aj niečo urobiť. Sú však aj takí ma-
nažéri, pre ktorých získanie certi-
fikátu nie je cieľom, ale ich cieľom
je vykonávať kvalitne procesy, po-
skytovať svojim zákazníkom kva-
litné služby a sledovať a zvyšovať
spokojnosť svojich zamestnancov.
Typickým pre týchto manažérov
je, že neostávajú iba pri definova-
ní pekných myšlienok a prianí, ale
sú osobne zainteresovaní aj do re-
alizácie a priebehu projektu. Ta-
kýmto manažérom je aj generál-
na riaditeľka spoločnosti ICP,  Zoja
Žideková, ktorá svoj zámer jasne
deklarovala, dodávala ľuďom ener-
giu, postupovala rozhodne v zlo-
žitých situáciách, vykonávala prá-
cu prostredníctvom druhých, sle-
dovala a hodnotila priebeh projek-
tu a dotiahla veci až do úspešné-
ho záveru.

Manažérka kvality

Prvá otázka manažérky kvality na
začiatku projektu bola: „Čo bu-
dem robiť ja“? Odpoveď bola : „Bu-
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dete organizovať ľudí, zabezpečo-
vať komunikáciu medzi vlastníkmi
procesov a komunikáciu s vrcho-
lovým manažmentom, motivovať
ľudí a vytvárať priaznivú atmosfé-
ru v priebehu projektu“. Náš prvý
pohľad bol na organizačnú štruk-
túru a rozsiahlu dokumentáciu
procesného modelu, ktorý v praxi
nefungoval. Aké otvorené otázky
bolo potrebné riešiť? Prečo proce-
sy nie sú živé? Prečo to nefunguje
v praxi? Aký je rozpor medzi pro-
cesmi a organizačnou štruktúrou?
Sú definované zodpovednosti za
procesy? Aká je komunikácia me-
dzi organizačnými jednotkami
a medzi vlastníkmi procesov? Koľ-
ko úrovní riadenia má organizácia
? Sú obsadené všetky funkčné
miesta v organizačnej štruktúre
ICP? Manažérka kvality, Zuzana
Igondová, sa tejto svojej úlohy
zhostila s plnou zodpovednosťou.
Práca manažérky kvalit y bola
v priebehu projektu ocenená ude-
lením vyznamenania „najlepší za-
mestnanec roka 2005“.

Manažérka dokumentácie  SMK

Práca v ICP jednoznančne potvr-
dila, že definovanie manažéra do-

kumentácie SMK je nevyhnutnou
podmienkou úspešného projektu.
Spolupráca manažéra kvalit y
a manažéra dokumentácie SMK je
najdôležitejšou otázkou personál-
neho obsadenia projektu. Jednou
z najdôležitejších úloh manažéra
dokumentácie je vytvoriť systém
riadenej dokumentácie a zázna-
mov. Pokiaľ existuje vo firme sys-
tém dokumentácie, je potrebné
túto dokumentáciu aktualizovať
a doplniť o procesný pohľad, ale-
bo vytvoriť novú dokumentáciu
riadenia na základe definovaných
procesov a ich popisov. Štruktúra
dokumentácie riadenia musí od-
povedať štruktúre procesov a musí
byť vytvorená v súlade s požiadav-
kami normy ISO 9001: 2000. Ma-
nažérka dokumentácie SMK, Mila-
da Parišová, mala v ICP osobitnú
úlohu, pretože zastávala tiež úlo-
hu správcu podnikového modelu
ICP, ktorý bol vytvorený v softvéro-
vom nástroji ARIS, odkiaľ bola ge-
nerovaná dokumentácia SMK -
smernice a procesné listy, modely
eEPC - vývojové diagramy, ktoré zo-
brazujú priebeh procesov, formulá-
re na meranie výkonnosti procesov
a prehľadné výstupné zostavy na
podporu procesného riadenia.

Garanti procesov a vlastníci pro-
cesov

Garanti skupín procesov a vlast-
níci procesov majú v procesne
riadenej firme kľúčové postave-
nie. Sú zodpovední za priebeh
procesov, ich popis, vykonávanie,
rozhrania medzi procesmi, mera-
nie výkonnosti procesov, riadenie
a motiváciu zamestna ncov
v rámci procesných tímov. Zod-
povednosti za procesy musia byť
v súlade s platnou organizačnou
štruktúrou a štruktúrou proce-
sov. V ICP boli menovacím dekré-
tom garantom skupín procesov
a vlastníkom procesov delegova-
né zodpovednosti a dané právo-
moci za riadenie procesov.

Manažér controllingu

Controlling v procesne riadenej
firme nadobúda nový význam.
Manažér controllingu okrem svo-
jich štandardných funkcií je zod-
povedný hlavne za systém mera-
nia výkonnosti procesov, komuni-
káciu s vlastníkmi procesov pri
nastavení merateľných ukazovate-
ľov, určení plánovaných a skutoč-
ných hodnôt ukazovateľov, vyhod-
notenie výkonnosti spoločnosti
a sledovanie trendov výkonnosti
procesov a tiež výkonnosti organi-
zácie ako celku. Manažér control-
lingu v ICP nebol v pozícii kontro-
lóra, ale v pozícii aktívneho spo-
lupracovníka vlastníkov procesov,
ktorým pomáhal a spolu s nimi
vytvoril systém cieľov procesov,
ukazovateľov výkonnosti a mera-
nie výkonnosti procesov dotiahol
až do konca. K certifikačnému au-
ditu ICP vykonalo tri merania vý-
konnosti. ICP sa podarilo ako jed-
nej z mála firiem sledovať index
výkonnosti organizácie ako celku,
čo je hlavná zásluha manažéra
controllingu, Jozef Fajta.Obr.1: Zuzana Igondová (v strede) po prevzatí vyznamenania najlepší

zamestnanec roku 2005
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Procesné kompetenčné centrum

V ICP manažérka kvality, mana-
žérka dokumentácie SMK a mana-
žér controllingu vytvorili kľúčový
tím zodpovedný za hladký priebeh
projektu procesného riadenia. Ich
osobná zainteresovanosť, vzájom-
ná spolupráca a koučovanie vlast-
níkov procesov boli  záruko u
úspešného priebehu projektu.
Procesné kompetenčné centrum
vytvorené v ICP bolo zodpovedné
za koordináciu prác, organizova-
nie workshopov, prípravu doku-
mentácie k školeniam, správu pro-
cesného modelu v softvérovom
nástroji, podporu modelovania
procesov, sledovanie kvality, riade-
nie dokumentácie, meranie výkon-
nosti procesov a koordináciu soft-
vérových nástrojov použitých
v projekte procesného modelova-

nia (ARIS, Q Integra - Lotus No-
tes, MS Excel, MS Word).

Príprava na certifikáciu

Na začiatku projektu v ICP sme
poznali zámery vrcholového ma-
nažmentu, vyšli sme zo súčasné-
ho stavu organizácie a požiadaviek
normy ISO 9001: 2000. Čo všet-
ko vykonali  zamestnanci ICP
v priebehu roka ? Postup projek-
tu bol takýto:
• prehlásenie generálnej riaditeľ-

ky o cieľoch projektu a záme-
re vybudovať SMK v ICP, 

• projektová a metodická prípra-
va projektu,

• školenia procesného manaž-
mentu, modelovania procesov,
základných techník projekto-
vého a procesného riadenia,
ovládania softvérového nástro-

ja ARIS a tvorby skriptov na
podporu generovania výstup-
ných zostáv z ARISu,

• analýza súčasného stavu ICP,
• definovanie strategických cie-

ľov ICP,
• definovanie politiky a cieľov

kvality ICP,
• definovanie hodnôt ICP, pravi-

diel riadenia ICP, prehlásenia
zamestnancov ICP,

• definovanie externých a inter-
ných produktov ICP,

• tvorba procesnej mapy ICP,
• modelovanie a popis riadia-

cich, hlavných a podporných
procesov. Procesný model ICP
tvorí 15 skupín procesov, 54
procesov, 148 podprocesov
a približne 700 činností,

• aktualizácia organizačnej štru-
ktúry organizácie na základe
procesného modelu,



64 4 - 2005

k
v

a
li

ta
 v

 p
r

a
x

i

• tvorba dokumentácie SMK  -
procesné listy, smernice, pra-
covné postupy,

• komunikácia procesného mo-
delu na intra nete -  HTML
stránka,

• meranie výkonnosti procesov
- použitá metóda: výpočet in-
dexu výkonnosti procesov,

• interný audit,
• meranie spokojnosti zákazní-

kov,
• systémové opatrenia - školenia

vlastníkov procesov, odsúhla-
senie a komunikácia dokumen-
tácie SMK,

• predcertifikačný a certifikačný
audit.

Riadenie zmien v ICP

Príprava organizácie na certifiká-
ciu sa zvykne označovať ako pro-
jekt ISO. Norma vytvára legislatív-
ny rámec práce a je dobrou po-
môckou pri zložitých procesných
otázkach. Zavádzanie procesného
riadenia v organizácii ide však
ďaleko za hranice noriem. Projekt
zavádzania procesného riadenia
nie je len o naplnení požiadaviek
normy a ich zavedení do praxe, je
to projekt o riadení zmien v orga-
nizácii.  Čo všetko sa zmenilo
v ICP?

• Zmenili sa staré procesy a defi-
novali sme nové procesy, napr.
riadenie znalostí, riadenie inová-
cií, 6 povinných dokumentova-
ných postupov SMK ...

• Zložité procesy marketingu, na-
kupovania a skladovania boli
ujednotené z procesného hľa-
diska, boli vytvorené rôzne sce-
náre týchto procesov a bola pri-
radená zodpovednosť za ich
priebeh a vykonávanie.

• Zmenila sa organizačná štruktú-
ra na základe novej procesnej
štruktúry.

• Zmenila sa stará dokumentácia
riadenia a vytvorila sa nová do-
kumentácia SMK na základe
štruktúry procesov.

• Boli definované nové zodpoved-
nosti za procesy na základe no-
vej procesnej a organizačnej
štruktúry.

• Boli implementované nové pro-
cesy, ako napríklad Interný au-
dit, Meranie spokojnosti zákaz-
níkov, Monitorovanie a meranie
procesov...

• Zásadne sa zmenili rozhrania
medzi procesmi.

• Výrazne sa zmenili vstupné
a výstupné produkty procesov,
prostredníctvom ktorých proce-
sy medzi sebou komunikujú.

• Zmenila sa komunikácia medzi
vlastníkmi procesov.

• Zmenila sa vertikálna integrácia
daná líniovou organizačnou
štruktúrou na horizontálnu in-
tegráciu, ktorá je daná vzťahmi
medzi procesmi.

• Zmenil sa systém merania vý-
konnosti organizácie, daný roč-
ným finančným plánom, na pra-
videlný systém merania výkon-
nosti procesov, ktorý umožňuje
na základe ukazovateľov sledo-
vať v pravidelných intervaloch
výkonnosť procesov a výkon-
nosť ICP.

• V ICP sa mení kultúra, systém
motivácie a odmeňovania za-
mestnancov.

Prečo si ICP certifikát zaslúži ?

ICP po takmer ročnej príprave zís-
kalo cer ti f ikát kvalit y.  Súlad
s požiadavkami ISO 9001: 2000
preverila certifikačná spoločnosť
SKQS.

Ako konzultantka procesného ma-
nažérstva rada by som vyjadrila svo-
je osobné presvedčenie vyplývajúce
z praxe, ktoré hovorí o tom, že vo

firmách modelujeme, optimalizuje-
me, analyzujeme, popisujeme
a dokumentujeme procesy, ale ne-
smieme pritom zabúdať na ľudí, kto-
rí za tým všetkým stoja a bez kto-
rých by „veci“ nefungovali.

Moje osobné poďakovanie za spo-
luprácu preto patrí pracovitým
a vzdelaným ľuďom v ICP, ktorí si
certifikát zaslúžia, pretože v priebe-
hu projektu preukázali vysoký stu-
peň nasadenia a spolupráce.  Oso-
bitne si zaslúži pozornosť podpora
vrcholového manažmentu, práca
manažérky kvality, manažérky do-
kumentácie a manažéra controllin-
gu za doťahovanie vecí do konca,
záujem vlastníkov procesov a ich
spolupráca nad rámec bežných pra-
covných povinností.

Želám ICP, tejto živej a f lexibilnej
f irme v Žil ine,  veľa úspechov
v podnikaní, aby im certifikát kva-
lity priniesol šťastie, otvoril dvere
v európskom priestore podnika-
nia a priniesol aj očakávanú ná-
vratnosť investícií záujmom zákaz-
níkov o produkty, ktoré už posky-
tujú 15 rokov na slovenskom trhu.

Obr. 2: Certifikát podľa normy
STN ISO 9001:2000


