
ISR pomáha. Otázky sme kládli
majiteºovi firmy p. Mariánovi
Krãovi a v˘konnému riaditeºovi
p. ªubomírovi Majzlanovi.

Je zavedenie ISR (ISO
14001 a OHSAS 18001)
tak˘m stra‰iakom, ako
sa niekedy hovorí?

Krã: V prvom rade mu-
sím vysvetliÈ najväã‰í
omyl, ktorého sa verej-
nosÈ so skratkou ISO
v‰eobecne dopú‰Èa.
Myslí si, Ïe znaãka
ISR (ISO) je ak˘si
certifikát o kvalite
v˘robku (v˘rob-
kov), ktoré firma
produkuje. Nie
je tomu tak. ISR

(ISO) je znaãka kvali-
ty manaÏérskej ãinnosti vedúcich

pracovníkov firmy. Kvalitná riadiaca ãinnosÈ
(podºa ISO...) vytvára predpoklady pre to, Ïe v˘-
robok, ktor˘ opustí bránu firmy, je vyroben˘ po-
dºa predpisu, je identifikovateºn˘ aj v „papie-
roch“ firmy, dá sa vyhºadaÈ, kto a kedy ho vyro-

bil, a je teda kvalitn˘. Kvalitu v˘robku overujú
a potvrdzujú ‰pecializované skú‰obné ústavy. Nie
certifikaãné úrady pre ISO. Zjednodu‰ene by som
to povedal tak, Ïe ak je firma riadená podºa ISR
(ISO má certifikáty), má v poriadku aj v‰etky svo-
je dokumenty. Firma je teda seriózna a ºahko ãi-
tateºná. V súvislosti s ISR (ISO) vystupuje teda do
popredia pojem kvalita firmy ako v‰eobecn˘ po-
jem. Nie kvalita jednotlivého v˘robku z firemn˘ch
dielní. Keì má firma certifikáciu podºa ISO - má
v poriadku v‰etky administratívne postupy a ãin-
nosti zabezpeãujúce bezproblémov˘ chod, teda aj
v˘robu firmy.

Na ak˘ch úrovniach prebiehalo zavedenie
a následne certifikácia integrovaného systé-
mu riadenia spoloãnosti Slovaktual?

Majzlan: Najprv to bolo vedenie spoloãnosti
a ãinnosti vedenia spoloãnosti. Potom pri‰la na
“pretras” v˘robná ãinnosÈ, nasledovalo ekonomic-
ké oddelenie, ºudsk˘ch zdrojov a nasledujúce pod-
porné oddelenie - sklady, doprava, ale aj ãinnosÈ
obchodn˘ch oddelení.

Krã: Dovolil by som si upriamiÈ pozornosÈ na
veºmi dôleÏit˘ fakt. KaÏdá firma, ak sa chce rozví-
jaÈ, musí byÈ zaloÏená, ale aj vedená s perspektí-
vou vybudovania serióznej firmy - nielen firmy na
vytvorenie zisku. S dostatoãnou dávkou nasade-
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Ako „ISO” pomáha 
kaÏdodennej praxi

Tak˘to spôsob ria-
denia spoloãnosti

bolo potrebné zaviesÈ
preto, lebo dynamick˘
rozvoj v˘robn˘ch kapacít
aÏ na súãasn˘ch 11 000
m2 a skoro miliardov˘m
obratom sa nedal zvládnuÈ
operatívnym riadením. Tri pl-
noautomatické linky pracujú-
ce na 2 zmeny potrebovali
kvalitne fungujúcu logistiku,
odbyt, ale aj dokonale fungujú-
ce finanãné toky.

Aj keì v˘robné linky sú to najmodernej‰ie, ão je
momentálne dostupné, v˘roba musela byÈ bezpeã-
ná pre pracovníkov, ale aj Ïivotné prostredie. Zby-
toãné pokuty ãi nemocenská zniÏujú zisk, ktor˘ sa
dá pouÏiÈ na ìal‰í rozvoj... To isté platí aj o rekla-
máciách na koneãnom produkte. Toto bola základ-
ná koncepcia, ktorá vyburcovala majiteºov ku kva-
litatívnej zmene riadenia. Prizvali sa konzultaãno-
poradenské firmy, ktoré majú skúsenosti s uplatÀo-
vaním modern˘ch spôsobov manaÏovania
spoloãnosti, a poãas jedného roka sa modeloval
a zavádzal integrovan˘ systém riadenia do jednot-
liv˘ch ‰truktúr spoloãnosti.

Dnes, keì uÏ sú viac ako dvojroãné skúsenosti
s aplikáciou ISR (integrovaného systému riadenia)
v kaÏdodennej praxi, sme sa i‰li povyzvedaÈ, ako
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nia dokáÏete vyrobiÈ zisk, ale bez koncepcie, akej-
si firemnej ilúzie nevytvoríte serióznu firmu. Ope-
ratívne riadenie vám prerastie “cez hlavu” a ide-
te do útlmu. Preto sa musí vedenie ãi majiteº...
ako prv˘ zasadiÈ za vytvorenie tak˘ch riadiacich
‰truktúr, aby organizácia firmy bola usporiadaná
v organickom logickom slede a aby aj posúvanie
informácií a dokumentov zodpovedalo tomuto lo-
gickému sledu. Spätná väzba potom hovorí o kva-
lite, serióznosti firmy.

Majzlan: Vedenie firmy sa musí zjednotiÈ na fi-
remn˘ch prioritách - odborne sa tomu hovorí poli-
tika ISR - a tomuto podriadiÈ svoje konanie vydá-
vaním jasn˘ch zrozumiteºn˘ch príkazov. Potom
musí nastúpiÈ drobná kaÏdodenná práca získaÈ
a zabezpeãiÈ, aby za t˘mito cieºmi “i‰li” aj pracov-
níci. Aby ich nechápali len ako deklaratívne vyhlá-
senia, ale aby ich aj plnili. Napríklad na‰ím cieºom
je trvalé a vãasné uspokojovanie na‰ich zákazní-
kov. To znamená dodrÏiavanie lehôt v˘roby, dodá-
vok v príslu‰nej kvalite. Toto sa nedá bez toho, aby
zamestnanci nevedeli, na kedy bola dohodnutá
dodávka zákazky a pod. Vedenie v‰ak musí zabez-
peãiÈ dostatok základného materiálu, daÈ vypraco-
vaÈ v˘robnú dokumentáciu.... Z tohto je teda zrej-
mé, Ïe vedenie zodpovedá za vytvorenie fungujú-
cej riadiacej ‰truktúry.

Hovoríme o kvalitnom manaÏérstve, ale
ocitli sme sa vo v˘robe...

pripomíname poãas operatívnych porád a na ‰ko-
leniach o bezpeãnosti práce.

Majzlan: Certifikaãn˘ orgán kontroloval, ako ve-
dieme v˘robnú dokumentáciu, ako je zadefinova-
ná zodpovednosÈ riadiacich, ale aj v˘robn˘ch pra-
covníkov v ich osobn˘ch dokladoch... ako ich ar-
chivujeme, ako archivujeme v‰etky doklady o v˘ro-
be... Pri certifikácii ISR (ISO) musíte ukázaÈ v‰etky
väzby tvorby a pohybu dokumentov v rámci orga-
nizaãnej ‰truktúry zadefinovanej vrcholov˘m ma-
naÏmentom.

NevyÏaduje si to príli‰ veºa administratívy
a aj veºa úradníkov?

Krã: Nie. Neznamená to niã viac ako plnenie si
pracovn˘ch povinností. Je síce pravda, Ïe za ten
rok, keì sa zavádzal systém ISR, sme ãiastoãne
upresÀovali náplne práce v‰etk˘ch pracovníkov.
Spravidla to neviedlo k zv˘‰eniu mnoÏstva ich prá-
ce, len sa zavádzal systém do tvorby v˘kazov o ãin-
nosti kaÏdého pracovníka. Ná‰ roãn˘ obrat uÏ pre-
sahuje cca 900 miliónov Sk. Viete si predstaviÈ,
akú radosÈ by mal daÀov˘ úrad, keby sme nemali
podchyten˘ pohyb kaÏdej jednej koruny?! TakÏe
zavedenie takéhoto systému riadenia bola doslova
a do písmena nutnosÈ.Keì ktokoºvek príde na kon-
trolu, vieme mu daÈ patriãné dokumenty... Aj tu je
teda vidieÈ kaÏdodenn˘ prínos ISR.

Majzlan: Viete si predstaviÈ koºko kusov oken-
n˘ch jednotiek (viac ako 193 000 ks) predstavuje
spomínan˘ 900 miliónov˘ obrat? Na kaÏdé jedno
okno sa musí vydaÈ zákazkové ãíslo, v˘robn˘ prí-
kaz, vygenerovaÈ identifikaãn˘ kód, vydaÈ materiál
zo skladu (na základe kódu). Tento materiál treba
daÈ do spotreby (ak je spotrebovan˘), spotrebova-
n˘ materiál musia zásobovaãi (logistici) objednaÈ,
fakturaãné oddelenie vyfakturovaÈ zákazníkovi,
ustráÏiÈ vãasnú platbu a „v˘robáci“ zase daÈ vy-
platiÈ mzdu robotníkom. Keby tento reÏim nefun-
goval v dokonale harmonizujúcom cykle - skoro
automaticky, tak fungovanie firmy by sa operatív-
nym riadením nedalo zvládnuÈ!

A ão environmentálna problematika?
Krã: ªudské správanie sa k odpadom by malo byÈ

úplne normálne, teda ‰etrné k Ïivotnému prostre-
diu. Preão máme vyhodiÈ odpad netrieden˘, preão
si vytváraÈ ekologické katastrofy. Naão platiÈ po-
kuty za zneãistenie Ïivotného prostredia. Veì sú to
vyhodené peniaze, ktoré by mohli ísÈ trebárs na
novú v⁄taãku, ão uºahãí prácu. Tak sa kúpili kon-
tajnery - odpady z v˘roby (aj administratívy) sa se-
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Krã: Slovaktual je v˘robná firma, takÏe sa cel˘
ISR bude toãiÈ okolo v˘roby - na najvy‰‰ej dosiah-
nuteºnej kvalite. ISO síce nekontrolovalo kvalitu
v˘robno-technickej dokumentácie. Tá je súãasÈou
v˘robného procesu, overovalo v‰ak, ãi tok doku-
mentov o v˘robe konkrétneho okna je tak˘ pre-
hºadn˘, Ïe aj o 5 rokov budeme vedieÈ zistiÈ, kedy
bolo okno vyrobené a kto ho vyrábal. Toto je prí-
nos ISR do kaÏdodenného Ïivota firmy. Vie‰, ão
má‰ vyrobiÈ, koºko má‰ vyrobiÈ, ako (to hovorí
technologick˘ predpis skontrolovan˘ skú‰obn˘m
ústavom) a vie‰, Ïe prípadná reklamácia na “tvoj”
v˘robok je na “tvojej” zodpovednosti. Tento po-
stup ovládajú v‰etci pracovníci, pravidelne im to
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parujú a odovzdávajú do zbern˘ch surovín. Chcelo
to len systém - zaviesÈ ho a pravidelne kontrolovaÈ.
Nieão stálo nakúpenie kontajnerov, ale ony sa
splatia zberom a usporen˘mi pokutami. Pri envi-
ronmentálnej politike musí ísÈ vedenie najväã‰ím
príkladom, lebo ºudstvo celej planéty sa tvári, ako-
by sa ho táto problematika net˘kala. Vyrie‰ia to
vraj odborníci. Takéto zm˘‰ºanie je chybné, a pre-
to ten ná‰ dôraz na environmentálnu politiku.

Tretí okruh, ktor˘ rie‰i ISR, je oblasÈ bez-
peãnosti práce. Aj tu ste obstáli?

Majzlan: Táto oblasÈ ãinnosti podlieha priamo
pod moje riadenie, a tak sa pokúsim objasniÈ, ako
to robíme, aby úrazov alebo chorôb z povolania
bolo ão najmenej, lep‰ie povedané, aby k nim
vôbec nedo‰lo. Prv˘m krokom bolo prijatie kon-
cepcie rozvoja technológie v˘roby vo vedení. No-
vé dokonalej‰ie plnoautomatické stroje zniÏujú ri-

mi, ktoré váÏia aj 150 kg. Niekto povie – maliã-
kosÈ. Ja hovorím, kto e‰te svojim pracovníkom,
ale aj montáÏnikom takto uºahãuje prácu. Tro‰ku
nepozornosti a máte zlomen˘ prst! Nepotrebuje-
me ho nikto a ani pracovník. Vzájomná súãinnosÈ
a vãasné upozornenie na túto  problematiku je
nutnosÈ. Aj tu existujú dokumenty, ktoré treba vy-
pracovávaÈ pravidelne (napr. ‰kolenia), aby sa da-
la zistiÈ príãina a rozsah zodpovednosti.

Posledná otázka - ako tento systém riadenia
prijímajú va‰i zamestnanci?

Krã: KaÏd˘ nov˘ pracovník sa musí s t˘mto
systémom oboznámiÈ v rozsahu jeho pracovného
zadelenia. V jeho popise (náplni) práce sú tieto
úlohy zakotvené a je len na Àom, ako r˘chlo sa
zadaptuje na na‰e podmienky. Slovaktual má
dnes meno veºmi serióznej firmy, a tak si v‰etci
pracovníci uvedomujú, Ïe staãí jedno zlyhanie
a dobré meno sa po‰kodí raz dva. Preto sme pri-
jali tento systém manaÏovania podniku, lebo
mám pocit, Ïe tento intern˘ systém zabezpeãí
vhodné pracovné prostredie, kde  je pre kaÏdého
dostatok priestoru na sebarealizáciu (aj na kariér-
ny postup), ale hlavne pre spokojnosÈ a dobr˘ po-
cit, Ïe pracujem v slu‰nej firme. Ja chcem viesÈ ta-
kúto firmu, je to môj splnen˘ sen.

Vìaka za rozhovor 
Ing. Pavel KleskeÀ

ziko úrazov na minimum. Zvy‰uje sa t˘m technic-
ká bezpeãnosÈ práce. BezpeãnosÈ práce teda zaãí-
na pri vedení. Potom nasledujú ºudské zdroje - v˘-
robní pracovníci a ich vzdelanie, ìalej vzdelanie
riadiacich pracovníkov, ktorí organizujú prácu na
dielÀach atakìalej. Prijali sme dosÈ prísne kritériá
na úroveÀ a poãetnosÈ preventívnych kontrol pra-
covného prostredia. To sa t˘ka aj ãistoty praco-
vísk. TaktieÏ sa zaoberáme medziºudsk˘mi vzÈah-
mi. Ak je na pracovisku “dusno”, práca v strese je
dosÈ riziková, tak sa snaÏíme, aby sa problémy za-
vãasu “odventilovali”. Riadiaci pracovníci musia
dbaÈ na pouÏívanie osobn˘ch ochrann˘ch po-
môcok. Ale aj na identifikáciu moÏn˘ch rizík. Prí-
kladom môÏe byÈ pouÏívanie prenosn˘ch pútok,
ktoré sú dnes ‰tandardom. Zabránilo veºkému
poãtu úrazov rúk a prstov pri manipulácii s okna-


