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ABSTRAKT 

Diplomová práca predstavuje a analyzuje interný audit a jeho súčasné postavenie so zame-

raním na ponuku služieb v automobilovom priemysle. Teoretická časť práce zahrňuje prvé 

dve kapitoly a prezentuje teoretický prehľad o MK a internom audite všeobecne. Praktickú 

časť tvorí tretia kapitola, ktorá obsahuje základnú charakteristiku spoločnosti HOLLEN 

s.r.o. Štvrtá časť analyzuje súčasný stav a piata časť samotný projekt inovácie procesu in-

terného auditu. V šiestej časti prinášame prínosy zo samotného zavedenia inovácie. 
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ABSTRACT 

The graduation thesis presents and analyses the internal audit and its current position with 

a  focus on the  services  offer in the automobile industry. The  first two chapters include 

a  theoretical part   and they present  the theoretical survey of MK and  the internal audit in 

general. The  third chapter   is a practical part and it comprises the basic characteristics of 

the  company HOLLEN s.r.o. The fourth part analyses the current state, while  the firth 

part deals with  the project of  the internal audit process innovation. In  the sixth part, we 

present contributions of the  innovation implementation.  
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ÚVOD 

Audit veľmi rozumne využívali už rímsky cisári, ktorí ak chceli poznať stav v niektorej 

provincii, vymenovali auditora. Auditor sa mohol slobodne rozprávať s obyvateľmi pro-

vincie a nechať si predložiť ľubovoľné listiny. Výsledok auditu sa prezentoval na verejnom 

vypočutí . Pri prezentácii mohli zástupcovia napadnutých vznášať námietky. Tento princíp 

zostal dodnes, zmenila sa len technika [10]. K jeho rozvoju a rozšíreniu došlo v 19. storočí, 

ako dôsledok neustále rastúcich spoločností a následného  rozdelenia vlastníctva od ri-

adenia. Vlastníci chceli byť informovaný od osôb nezávislých na činnosti organizácie, 

o vedení ich spoločnosti. Tak sa začal rozvíjať a rozširovať externý audit, ktorý mal slúžiť 

nie len vlastníkom spoločnosti , ale aj ostatným zainteresovaným subjektom ako bankám 

alebo finančným úradom, a bol zameraný predovšetkým na finančnú oblasť. V súkromnom 

sektore sa neskôr ako dôsledok neustáleho rozširovania a zvyšujúcej komplikovanosti pod-

nikových procesov začal rozvíjať audit, ako služba primárne určená manažmentu organizá-

cie. A takto sa zrodil interný audit, ktorý plní úlohy a funkcie , ktorými by sa mal zaoberať 

manažment keby na ne mal dostatok času. Pokiaľ je interný audit správne vykonávaný, 

jeho prínos pre organizáciu môže byť veľký. 

Audit v pravom slova zmyslu nemá v Slovenskej a Českej republike príliš dlhú históriu 

vzhľadom k predchádzajúcemu režimu. Začal sa rozvíjať  až po roku 1989. Najskôr to bol 

znovu externý audit, lebo zákon o účtovníctve stanovuje určitým spoločnostiam povinnosť 

účtovnej závierky overovať audítorom.  Interný audit by mal do organizácie prinášať nový 

pohľad a navrhovať nové riešenia prípadných problémov, ostatným zamestnancom pomá-

hať vo výkone ich činností. V neposlednom rade prispievať k tomu aby finančné prostried-

ky boli vynakladané čo najefektívnejšiemu a najúčinnejšiemu výkonu. 

Cieľom tejto práce je analyzovať súčasný stav procesu interného auditu na úrovni centrály 

spoločnosti. Hypotézou je predpoklad, že vzhľadom k chýbajúcim skúsenostiam, sa môže 

interný audit stretnúť s nepochopením jeho významu a prínosu pre celú organizáciu, ako zo 

strany zamestnancov, tak aj vedenia. Čiastočným cieľom je analyzovať a predstaviť prácu 

interných auditov v organizácii. Hypotézou je predpoklad, že aj keď sú stanovené teoretic-

ké postupy pre výkon interného auditu, podstatná časť závisí na osobe audítora, jeho úsud-

ku, skúseností a znalostí. 

Po spracovaní práce boli použité nasledujúce metódy. V prvej kapitole je objasnený teore-

tický prehľad o MK. Druhá kapitola obdobným spôsobom objaňuje pojem interný audit, 
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čím sa zaoberá, aká je jeho úloha podľa normy ISO 19011:2002 [5]. 

Táto norma bola revidovaná na ISO 19011:2011 popisuje interný audit v súkromnej spo-

ločnosti. Tretia kapitola obsahuje základnú charakteristiku spoločnosti HOLLEN s.r.o. Vo 

štvrtej kapitole je pomocou SWOT analýzy, mapovaný súčastný stav procesu interného 

auditu. Piata časť je samotný projekt inovácie procesu IA. V šiestej časti prinášame prínosy 

zo samotného zavedenia inovácie. 
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I.  TEORETICKÁ ČASŤ 
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1 TEORETICKÝ PREHĽAD O MK 

Systém manažérstva kvality je spôsob, ako organizácia riadi a kontroluje tie podnikateľské 

činnosti, ktoré súvisia s kvalitou. Systémy manažérstva kvality  sú súčasťou systémov ri-

adenia organizácie. Rad noriem ISO EN STN 9000:2001 odráža jeden z možných systé-

mov manažérstva kvality.  

Koncepcia ISO je založená na aplikácii požiadaviek definovaných najnovším súborom 

noriem ISO 9000, ktoré sú rešpektované aj politikou EU v posudzovaní zhody [16]. Všetky 

organizácie veľké alebo malé, sa usilujú o určitý spôsob, ako viesť a riadiť svoju činnosť. 

Systémy manažérstva slúžia na rozvíjanie povedomia, ako a prečo určité veci realizovať, a 

to tým, že sa dokumentujú postupy prác a dôkladne sa zaznamenávajú  výsledky, ktoré 

preukazujú čo bolo urobené.  

Systém manažérstva kvality je skutočným návodom pre jednoznačné správanie sa organi-

zácie v oblasti kvality. V tejto súvislosti slovo kvalita neznamená dobre, resp. najlepšie, ale 

je to schopnosť organizácie uspokojiť potreby zákazníkov. Inšpekcie a kontroly kvality sú 

iba malou časťou toho systému. Nie je to však systém, ktorý je nemenný a platí raz navždy.  

Je to systém, ktorý sa musí pospôsobovať meniacim sa podmienkam trhu, meniacim sa 

požiadavkám zákazníkov, či už odberateľov, alebo konečných spotrebiteľov produktov 

organizácie. 

Organizácia je otvorený  systém, ktorý je neustále vzájomne ovplyvňovaný svojim vonkaj-

ším okolím. Systém a jeho okolie určujú jede druhého. Aby bol systém riadne pochopený, 

musí byť analyzovaný ako celok. Toto poňatie vedie k historickému (celostnému) prístupu, 

ktorý je potrebný pre celkové a plno efektívne zabezpečenie kvality. Systém kvality chápu 

normy ISO EN STN radu 9000 ako metódu uspokojovania požiadaviek zákazníka 

v základných vlastnostiach produktov. Medzi tieto základné vlastnosti patria:  

 

- Stabilita kvality danej produkcie 

- Príťažlivá a pre zákazníka prijateľná cena 

- Bezchybnosť a bezpečnosť produktu 

- Stúpajúca komplexnosť produktu a jeho použitia 
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Tieto ďalšie atribúty konkurencieschopnosti organizácie je potrebné obhájiť pred zákazní-

kom aj legislatívne, a predovšetkým ich dokumentovať. Dokumentovať treba procesy, vý-

sledky procesov, ale aj cesty a spôsoby, vrátane kontrolných mechanizmov, ktorými orga-

nizácia a jej vedenie zabezpečuje ich funkčnosť a stálosť. 

Pre pochopenie celej šírky problematiky je potrebné uvedomiť si niekoľko významných 

skutočností. Predovšetkým to, že v Európe, ktorá v rámci Európskej únie odbúrava de-

saťročia pretrvávajúce bariéry a prechádza na voľný pohyb tovaru a pracovnej síl, je nevy-

hnutné zaviesť kritérium, ktoré zabezpečí ochranu spotrebiteľa. 

Týmto kritériom sa v súčasnosti môže stať iba kvalita výrobku alebo služby, ktorú nestran-

ne posúdi oprávnená inštitúcia formou udelenia osvedčenia o splnení jednoznačne stano-

vených požiadaviek. Keď hovoríme o určitom porovnávacom štandarde, podľa ktorého je 

možné posúdiť systém manažérstva kvality organizácie, treba povedať, že existuje niekoľ-

ko typov noriem, ktorými sa môže posúdiť miera zhody jej systému kvality so stanovený-

mi požiadavkami. 

Akýkoľvek systém manažérstva kvality môže pomôcť naplniť vyššie uvedené očakávania, 

nesmieme však zabudnúť, že je to len prostriedok na ich dosiahnutie a nesmie sa stať 

cieľom obchodného sneženia. Organizácie by mali pravidelne svoj systém manažérstva 

kvality revidovať a aktualizovať smerom ku konkrétnemu zlepšovaniu a znižovaniu nákla-

dov na procesy. Aj požiadavky noriem ISO sa kontinuálne vyvíjajú, takže sa stávajú zákla-

dom pre program zlepšovania.  

Systém sám o sebe nevedie automaticky k zlepšovaniu procesov alebo kvality produktov. 

Nie je ani schopný riešiť problémy organizácie. Je to len prostriedok na zavedenie syste-

matického prístupu k riadeniu vlastného podnikania.  

Nakoľko systém manažérstva kvality sa týka účinného riadenia podnikania, ako taký je 

aplikovateľný na všetky podnikateľské  aktivity, bez rozdielu rozsahu a predmetu podnika-

nia. Je aplikovateľný rovnako dobre na výrobné, predajné, školiace alebo finančné organi-

zácie, resp. na iné organizácie služieb vrátane energetiky, vodárni a kanalizácii alebo orgá-

nov štátnej správy. Je len a len na samotnej organizácii, v akom veľkom rozsahu ho využi-

je. 

Normy pre systémy manažérstva kvality sú vo svojej podstate veľmi všeobecné a hovoria 

o tom, ako všeobecne riadiť podnikateľské aktivity. Z tohto dôvodu je často ťažké interpre-

tovať tieto normy presne v rozsahu vlastného podnikania. Správna interpretácia noriem pre 
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vlastnú organizáciu je však kľúčovým krokom pred zavedením systému. Normy pre sys-

témy kvality identifikujú tie znaky, ktoré pomáhajú konzistentne a reprodukovateľne rea-

govať na požiadavky zákazníkov.  

 

                Obr. 1 Súbory procesov manažmentu kvality v súlade s ISO [1] 

 

Celosvetovým uznávaným faktom, že schopnosť uspokojovať požiadavky sa nedá zabez-

pečiť samou výrobou výrobkov,  pri bezprostrednom poskytovaní služieb –  podiel týchto 

fáz je totiž zanedbateľný, asi 4%. Rozhodujúce sú procesy, ktoré výrobe a poskytovaní 

služieb predchádzajú, čo logicky vedie k tomu, že nanajvýš žiaduce v akýchkoľvek organi-

záciách rozvíjať určité subsystémy riadenia, pre ktoré sa vžilo označenie (systémy manaž-

mentu kvality). Je definovaný ako koordinované činnosti pre vedenie a riadenie organizá-

cie, pokiaľ sa týka kvality. Týchto činnosti je cela rada a môžu sa členiť v súlade 
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s obrázkom č. 1 do štyroch hlavných súborov, označovaných ako plánovanie, riadenie, 

preukazovanie a zlepšovanie kvality. Zatiaľ čo plánovanie kvality je v podstate strategic-

kým súborom procesov, ktorých úlohou je stanoviť, čo chce organizácia budúcnosti 

v oblasti kvality dosiahnuť a s akými metódami a zdrojmi, riadení a preukazovaní kvality 

sú oblasti operatívneho charakteru, alebo v prípade riadení kvality (angl. quality control) 

ide napríklad o samotne riadenie výroby, riadenie meracích zariadení, nakupovaní a pod. a 

najdôležitejšími činnosťami pri preukazovaní kvality sú všetky aktivity overovania 

a preukazovania zhody, mimo prevádzania auditu. Zlepšovaním kvality sa často chápu 

činnosti, ktoré vedu pri uspokojovaní požiadavkou dosiahnutiu novej, vyššej úrovne (napr. 

k vyššej kvalite produktov, procesov k lepšiemu chovaniu personálu a pod.) Tieto štyri 

rozsiahle súbory procesov a činnosti nemôžu byť v organizáciách prevádzané bez vzá-

jomnej koordinácie a harmonizácie v rámci tzv. systémov manažmentu kvality. Systém 

manažmentu kvality budeme chápať ako súbor vzájomné súvisiacich prvkov, ktorý je ne-

oddeliteľnou súčasťou celkového systému riadenia organizácii a ktorý ma garantovať ma-

ximalizáciu spokojnosti a lojality zainteresovaných strán pri minimálnej spotrebe zdrojov, 

ako prvky systému pritom chápeme procesy, ľudia, materiáli, informácie a zariadenia, kto-

rých v rámci celej organizácie hospodárne využívame, a než by sme ohrozili schopnosť 

produktov plniť požiadavky [4]. 

 

1.1 Historické miľníky manažmentu kvality v 20. storočí 

Už sama Aristotelova definícia kvality je dôkazom toho, že záujem človeka o kvalitu nie je 

len novodobou záležitosťou. Veľmi intenzívnym rozvojom  prešli  systém y manažmentu 

kvality v minulom storočí. V jeho časovej ose je možné rozoznať niekoľko odlišných štádií 

znázornených na obr. 2. Takzvaný model remeselníckej výroby bol založený na tom, že 

pracovník prichádzal veľmi často do priameho styku zo zákazníkom od ktorého si vypočul 

jeho požiadavky a tie sa snažil splniť. Výhodou bola okamžitá spätná väzba od zákazníka, 

hlavnou nevýhodou nízka produktivita práce. Práve snahy o zvýšenie produktivity viedli 

v dvadsiatich rokoch minulého storočia k postupnému zhromažďovaniu výroby prvých 

výrobných liniek. A ako prvý v histórii boli vo Fordových závodoch s robotníckych profe-

sii vyčleňované špeciálne funkcie technických kontrolórov. Boli to obvykle najskúsenejší 

zamestnanci na ktorých pleciach spočívala aj zodpovednosť za kvalitu. Výraznou nevýho-

dou modelu s technickou kontrolou bola skutočnosť, že výroba a Ďalšie skupiny pracovní-
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kov začali mať pocit, že starostlivosť  o kvalitu nie súčasťou ich povinností. Keď sa 

v tridsiatich rokoch minulého storočia zásluhou Američanov Romiga a Shewarta objavili 

prvé štatistické modeli kontroly, zrodil sa model výrobných procesov s výberovou kontro-

lou. Ten sa v civilnej sfére presadil výraznejšie až po druhej svetovej vojne a to v Japonsku 

pri masívnom zavádzaní štatistickej regulácie a štatistickej obrátky. Tie i dnes predstavujú 

veľmi efektívne nástroje dokazovania kvality, ktorá neustále prechádzajú intenzívnym vý-

vojom. Japonci však svoju snahu o štatistické riadenie procesov rozšírili aj na ďalšie oblas-

ti činnosti svojich organizácii a to hlavne do predvýrobných etáp. Zrodil sa tak základ sku-

točne moderných systémov manažmentu kvality, označovaný ako Copany Wide Quality 

Control  (CWQC).  Sústavným zdokonaľovaním tohto prístupu došlo k prvým pokusom 

o totálny manažment kvality (TQM), ktorý predstavuje i v súčasnosti dynamicky sa vyví-

jajúci koncept. Deja sa tak zásluhou širokej aplikácie tzv. modeloch excelencie. V roku 

1987 vstúpili do sveta kvality normy ISO rady 9000. Snažiace sa o rozsiahlu dokumentáciu 

všetkých podnikových procesov. Položili tak základ využívania najrôznejších kritických 

modelov systémov manažmentu kvality, ktorých pôvodným javom je aj nezávislé posu-

dzovanie zhody týchto systémov prostredníctvom certifikačných auditov. Okrem noriem 

ISO rady 9000 postupom času začali hrať dôležitú úlohu v živote mnohých organizácii na 

celom svete i ďalšie podobné štandardy, zaoberajúce sa systémami environmentálneho 

manažmentu a manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koncom minulého 

storočia tak poli položené pragmatické základy integrácie týchto systémov [4].  
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 Obr. 2 Historické míľniky manažmentu kvality v 20. storočí [4] 

 

1.2 História systému noriem radu radu ISO 9000 

V odbore riadenia kvality, ktorý sa rozvinul dynamicky v 20 storočí, sa urobilo už skôr 

niekoľko pokusov o systematické riadenie kvality, ktoré by dávalo záruku užívateľovi vý-

robkov a neskôr aj služieb z hľadiska ich kvality. Kvalita v tomto poňatí znamená napl-

nenie očakávaní spotrebiteľa, resp. užívateľa produktu. Nie je iste náhoda, že prvé pokusy 

na zavádzanie systému manažérstva kvality boli zaznamenané v takých oblastiach, ako sú 

vojenské dodávky, farmaceutické výrobky, výroba tzv. vyhradených zariadení, ako sú tla-

kové nádoby a kotly, výroba dopravných prostriedkov, jadrová energetika, ťažba ropy 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 18 

 

a zemného plynu. Všetky tieto oblasti ľudskej činnosti kladú vysoké nároky na spoľahli-

vosť a bezpečnosť. 

ISO - International Organization for Standardization (Medzinárodná organizácia pre nor-

malizáciu) je celosvetovou federáciou národných normalizačných organizácií ktorá po-

zostáva z takmer 100 členských krajín. 

Ďalšou významnou normalizačnou organizáciou je CEN (Comité Européen de Normali-

sation), ktorá vydáva normy pre krajiny Európskej únie. CEN preberá mnoho noriem od 

ISO do svojej sústavy a takto prevzatá norma má označenie, napr. ISO EN 9000:2000. 

Keďže sa táto norma v roku 2001 prevzala do slovenskej normalizačnej sústavy, má ozna-

čenie ISO EN STN 9001:2001.  

Normy radu 9000 majú svoj pôvod v amerických vojenských normách. Aj keď je pravda, 

že ISO 9000 vzniklo bezprostredne z anglickej normy BS 5750, publikovanej v roku 1979, 

BS 5750 vznikla na základe vojenskej normy MIL Q 9858, publikovanej v roku 1959. 

V roku 1980 ISO založila technický výbor pre zabezpečovanie kvality ISO / TC 176, ktorý 

najprv v roku 1986 vydal terminologickú normu ISO 8402 a o rok neskôr normy radu 

9000. V bývalom Československu tieto normy vyšli až v roku 1991. Normy tohto radu boli 

normalizované v roku 1994 a v roku 2000, avšak ich slovenské ekvivalenty vychádzajú 

vždy s časovým oneskorením. 

V roku 1987 Medzinárodná organizácia pre normalizáciu ISO, prostredníctvom svojho 

technického výboru TC 176 vydala prvú verziu noriem pre systémy manažérstva kvality 

ISO 9000, ktorá vychádzala z anglickej normy BS 5750 z roku 1979. Pri ich vydaní zrejme 

ani autori neočakávali že bude nasledovať také rýchle rozšírenie týchto noriem v podobe 

ISO 900, ISO 9001, 2, 3 a ISO 9004 po celom svete. 

V roku 1994 došlo k tzv. malej revízii noriem ISO radu 9000 do podoby modelov systému 

kvality ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 a ISO 9003:1994, ktoré používali dodávatelia vý-

robkov alebo služieb vo svojich organizáciách. Je potrebné upozorniť, že v STN boli tieto 

normy zavedené v roku 1996 [1]. 

Tieto normy sú nahradené od 15. 12. 2000 normami ISO 9000:2000  

Nové normy radu ISO 9000:2000 sú od roku 2001 vydávané aj v Slovenskej republike ako 

ISO STN EN 9000:2001, 9001:2001 a 9004:2001.          
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Príčinami, ktoré vyvolali zásadnú revíziu modelu systému manažérstva kvality, je potreba 

spĺňať spokojnosť zákazníka, procesný prístup, používať jednoduchšiu a výstižnejšiu do-

kumentáciu systému, zabezpečovať súlad medzi požiadavkami systému manažérstva kvali-

ty a návodom na aplikáciu jeho modelu a podporovať používanie zásad manažérstva kvali-

ty [1]. Druhá revízia prevedená v roku 2000 je považovaná za zásadnú – zásadnú 

z hľadiska zavedenia nového prístupu. Systém manažmentu kvality bol v minulosti ( podľa 

noriem ISO ) chápaný ako súbor oddelených prvkov, oddelených požiadaviek. Dnes pred-

stavuje sústavu na sebe navesujúcich a vzájomne sa ovplyvňujúcich procesov. Nový prís-

tup je zrejmý zo základného procesného modelu znázorneného na obr. 3. 

 

 

 

Obr. 3 Procesný model [3] 

1.3 Chrakteristika nových noriem 

ISO 9000:2000 – Systém manažérstva kvality. Základy a slovník – obsahuje princípy a 

základy manažérstva kvality, popisuje, o čom je celý súbor noriem a obsahuje zoznam zá-
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kladných definícií pojmov, ktoré môže použiť každá organizácia, graficky znázorňuje aj 

ich hierarchické usporiadanie. 

 

ISO 9001:2000 – Systém manažérstva kvality. Požiadavky – táto norma stanovuje požia-

davky na systém manažérstva kvality, ktorí organizácia môže použiť, aby uspokojila zá-

kazníka tým, že vyhovie jej požiadavkám a požiadavkám príslušných predpisov. Môžu ich 

využiť interné aj externé strany vrátane certifikačných orgánov na posúdenie schopnosti 

organizácie vyhovieť požiadavkám zákazníka a predpisov. Stanovené požiadavky sú všeo-

becné a dajú sa aplikovať na všetky organizácie bez ohľadu na ich druh, veľkosť a dodáva-

né výrobky. Organizácia môže z požiadaviek na systém kvality vylúčiť len také požiadav-

ky, ktoré neovplyvňujú jej spôsobilosť a nezbavujú ju zodpovednosti poskytovať výrobok, 

ktorý spĺňa požiadavky zákazníka a legislatívy. Cieľom tejto medzinárodnej normy nie je 

navrhnúť jednotnú štruktúru systémov manažérstva kvality alebo jednotnú dokumentáciu. 

Na rozdiel od normy ISO 9001:1994 táto norma nehovorí o prvkoch SMK, ale vychádza 

z procesného prístupu k MK. Ako proces sa tu chápe akákoľvek činnosť, do ktorej pri-

chádzajú vstupy a menia sa na výstupy. 

 

ISO 9004:2000 – Systém manažérstva kvality. Návod na zlepšovanie výkonnosti. Táto 

norma sa spolu s normou ISO 9001:2000 navrhli tak, aby sa používali spoločne ale môžu 

sa použiť aj samostatne. Norma ISO 9004:2000 sa zaoberá odlišným predmetom ako nor-

ma ISO 9001:2000 pre ľahšie používanie majú analogickú štruktúru. Táto norma nie je 

návodom na zavádzanie ISO 9001:2000 a taktiež nie je určená na certifikačné účely. Po-

zornosť sa tu sústreďuje nielen na zákazníka ale aj na tretie strany. Opisuje aké procesy 

majú zahŕňať systémy MK. Výber týchto procesov závisí od veľkosti organizácie a jej 

štruktúry. 

 

ISO 19011:2002 – Návod na auditovanie systému manažérstva kvality a/alebo systému 

environmentálneho manažérstva. Táto norma poskytuje návod na riadenie a vedenie envi-

ronmentálnych auditov a auditov SMK [2,3]. 
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   Dôležitou črtou oboch noriem je, že sa zakladajú na ôsmich zásadách manažérstva kvali-

ty a nie na 20 ako v súbore ISO 9000:1994. Tieto zásady sú uvedené v ISO 9000:2000: 

 

 sústredenie na zákazníka 

 vodcovstvo 

 zapojenie ľudí 

 procesný prístup 

 systémový manažérsky prístup 

 stále zlepšovanie 

 rozhodovanie na základe faktov 

 vzájomne výhodný vzťah s dodávateľmi 

 

1.4 Neustále zlepšovanie 

Cieľom neustáleho zlepšovania systému manažérstva kvality je dosahovanie vyššej spo-

kojnosti zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán. Používame analyzovanie 

a hodnotenie existujúcej situácie, stanovenie cieľov pre zlepšenie, hľadanie riešení 

k dosahovaniu cieľov, hodnotenie týchto riešení a ich voľbou, použitie zvoleného riešenia, 

analyzovanie a hodnotenie výsledkov realizácie pre hodnotenie splnenia cieľov a oficiálne 

schvaľovanie zmien. Aby sa dosiahla lepšia kvalita, mal by PDCA kruh prebiehať perma-

nentne. Demingov cyklus pozostáva z ikruhu aktivit zlepšovania. Začína sa skúmaním sú-

častnej situácie. Hľadajú sa tu údaje, na základe kterých by sa mohlo formulovať plán 

zlepšenia. Po zrealizovaní sa analyzuje, či sa dosiahlo želané zlepšenie [17]. 
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2 RIADENIE INTERNÉHO AUDITU V ORGANIZÁCII 

Snaha o ucelený koncepčný prístup práce interných audítorov, ktorý vykonávajú rôzne 

audity, ktoré sa líšia len svojim účelom, predmetom skúmania, rozsahom apod., vedú 

k vytvoreniu základnej metodiky riadenia interného auditu. Postup interného auditu musí 

zachovávať väzbu medzi predpokladmi daného auditu a jeho záverov. Daný prístup 

k riešeniu interného auditu v organizácii je založený na analýze rizík, niekedy sa hovorí 

o rizikovom audite. Okrem tohto prístupu existujú prístupy vychádzajúce zo stanovených 

všeobecných a špecifických cieľov auditu a identifikácie a techník riadenia kontroly. Tu 

hovoríme o tzv. tradičnom audite [7]. 

 

2.1 Audit 

Audit kvality sa vo vyspelých firmách stal samozrejmou súčasťou podnikovej politiky kva-

lity. Audit kvality je nástroj, ktorý napomáha nielen zlepšovaniu kvality, ale aj znižovaním 

nákladov 

 

2.2 Predmet normy 

Norma STN EN ISO 19 11:2002 poskytuje návod na zásady auditovania, riadenie progra-

mov auditu, realizáciu auditov systému manažérstva kvality a systému environmentálneho 

manažérstva, ako aj návod na kompetentnosť audítorov systému manažérstva kvality a 

systému environmentálneho manažérstva. 

 

2.3 Termíny a definície 

Audit: systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu 

a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah, v akom sa plnia kritériá auditu 

kritériá auditu: referenčný súbor politík, postupov alebo požiadaviek 

dôkaz auditu: záznamy, konštatovania skutočností alebo iné informácie týkajúce sa kritérií 

auditu ktoré sú verifikované 
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zistenia auditu: výsledky vyhodnotenia zozbieraných dôkazov auditu v porovnaní s kritéri-

ami auditu  

záver auditu: výstup z auditu prijatý audítorským tímom po zvážení cieľov auditu a všet-

kých zistení auditu  

klient auditu: organizácia alebo osoba požadujúca audit  

auditovaná organizácia: organizácia, ktorá sa audituje 

audítor: osoba s kompetentnosťou vykonávať audit  

audítorský tím: jeden alebo viacero audítorov vykonávajúcich audit a podľa potreby spre-

vádzaných technickými expertmi  

technický expert: osoba, ktorá poskytuje špecifické poznatky alebo posudky audítorskému 

tímu  

program auditu: jeden alebo viacero auditov plánovaných na konkrétny časový úsek a za-

meraných na konkrétny cieľ 

plán auditu: opis činností a opatrení týkajúcich sa auditu  

predmet auditu: rozsah a hranice auditu  

 

2.4 Riadenie programu auditu 

V závislosti od veľkosti, charakteru a zložitosti organizácie, ktorá sa má auditovať, pro-

gram auditu môže obsahovať jeden alebo viacero auditov. Tieto audity môžu mať rozličné 

ciele a môžu obsahovať aj spoločné alebo kombinované audity. Program auditu obsahuje aj 

všetky činnosti potrebné na plánovanie a organizovanie viacerých typov auditov a na za-

bezpečovanie zdrojov na ich efektívnu a účinnú realizáciu v rámci určeného časového in-

tervalu. Organizácia môže určiť viac programov auditu. Vrcholový manažment organizácie 

má prideliť právomoc riadiť program auditu. Tí, ktorí majú pridelenú zodpovednosť za 

riadenie programu auditu, majú : 

- definovať, zaviesť, monitorovať, preskúmavať a zlepšovať program auditu 

- identifikovať potrebné zdroje a zabezpečiť ich poskytnutie [5]. 
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Obrázok číslo 4 ilustruje vývoj procesu manažérstva programu auditu. 

 

 

Obr. 4 Vývoj procesu manažérstva programu auditu [6]   
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2.5 Zásady auditovania 

Auditovanie sa charakterizuje viacerými zásadami. Takým spôsobom sa audit stáva efek-

tívnym a spoľahlivým nástrojom podporujúcim politiky manažmentu a kontroly a posky-

tujúcim informácie, na základe ktorých organizácia môže konať, aby zlepšila svoje správa-

nie. Audítorov sa týkajú nasledujúce zásady: 

Etické správanie: základ profesionality. Pre auditovanie je podstatná dôvera, čestnosť, 

dôveryhodnosť a rozvaha. 

Čestná prezentácia: záväzok podať správu pravdivo a presne. 

Správna profesionálna starostlivosť: využitie usilovnosti a úsudku pri auditovaní. 

Nezávislosť: základ nestrannosti auditu a objektívnosti záverov auditu. 

Prístup založený na dôkazoch: racionálna metóda, ako v systematickom procese auditu 

dosiahnuť spoľahlivé a reprodukovateľné závery auditu. 

 

2.6 Druhy auditov 

Z hľadiska objektov preverovania sú rozlišované štyri typy auditov: Audit kvality výrobku, 

audit kvality procesu, audit pracovníkov, audit systému kvality. Audity sa ďalej líšia podľa 

množstva činnosti, ktoré audítor musí preskúmať. Tu rozlišujeme: audit úplný, čiastočný 

audit a následný audit. V tabuľke č. 1 sú zhrnuté vzájomné väzby medzi jednotlivými dru-

hmi auditov [9]. 

                                    Tab. 1 Druhy a rozsah auditov [9] 

 

Druh auditu Auditorská strana Auditovaná strana Rozsah auditu

Intrený Náš podnik Náš podnik Úplný, dílčí,

 - preváděný první externí pracovník následný

   stranou

Externí aktívni Náš podnik Náš dodávatel Úplný, dílčí,

externí pracovník následný

Externí pasivní

 - preváděný druhou Náš zákazník Náš podnik Úplný, dílčí,

   stranou následný

 - preváděný třetí Externí nezávislá 

   stranou organizace
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2.7 Podstata a proces analýzy rizík 

Prístup riadenia interného auditu založený na analýze rizík stanovuje priority činnosti in-

terného auditu a zaisťuje tvorbu plánu interného auditu na základe vyhodnotenia rizík. 

Identifikácia a následná analýza rizík, ktorá môže ohroziť aktíva organizácie alebo jeho 

schopnosť produkovať príjmy, je základným prvkom každého kvalitného riadenia rizík. 

Základnou charakteristikou práce interného audítora je systematicky a metodicky toto ri-

adenie rizík hodnotiť. Aj keď sa oddelenie interného auditu na riadení rizík priamo nepo-

dieľa, stáva sa interný audítor neoddeliteľnou súčasťou analýzy a hodnotenia rizík. 

  

2.8 Plánovanie interného auditu 

Analýza rizík, predstavuje základné východisko pre plánovanie činnosti oddelenia interné-

ho auditu. Plán auditu špecifikuje jednotlivé oblasti, na ktoré sa bude interný audítor orien-

tovať a zároveň poskytuje logické vysvetlenie toho, prečo sa interný audítor v niektorých 

oblastiach angažuje menej. Na základe výsledkov prevedenej analýzy rizík, dokumentova-

ných zoznamom priorít rizík, zostavuje vedúci útvaru interného auditu plán interného audi-

tu, ktorý v súlade zo štatútom oddelenia interného auditu a s cieľmi organizácie jednoznač-

ne vymedzuje priority činnosti interného auditu.  

 

2.9 Prevedenie interného auditu 

Prevedenie interného auditu má vo vnútri organizácie, rovnako ako jeho plánovanie, svoju 

postupnosť, tj. Skladá sa z niekoľkých na seba nadväzujúcich krokoch. Za účelom splnenia 

stanovených cieľov auditu musia interní audítori: 

- Identifikovať 

- Analyzovať 

- Hodnotiť 

- Dokumentovať 

Skôr ako je zahájený samotný proces realizácie interného auditu je nutné, aby interní audí-

tori vypracovali program auditu, a to: 

- na základe ročného plánu auditu, alebo 
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- pri operatívne zaradenom audite mimo ročný plán interného auditu 

2.10 Činnosť auditu 

Táto časť obsahuje návod na plánovanie a realizáciu činností auditu ako súčasti programu 

auditu. Prehľad typických činností auditu znázorňuje obrázok č. 5. 

 

Obr. 5 Prehľad typických činnosti auditu [6]  

  
Začatie auditu   

- Menovanie vedúceho  audítorského tímu   
- Definovanie cieľov auditu, jeho predmetu a   kritérií   
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- Vytvorenie úvodného kontaktu s   auditovanou  

organizáciou   

Realizácia preskúmania dokumentov   
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manažérstva vrátane záznamov a   určenie ich  
adekvátnosti s   ohľadom na kritéria auditu   

Príprava na činnosti auditu vykonávané na mieste   

- Príprava plánu auditu   
- Pridelenie práce audítorského tímu   
- Príprava pracovných dokumentov   

Realizácia činnosti   auditu na mieste   

- Realizácia otváracieho stretnutia   
- Komunikácia počas auditu   
- Úlohy a   zodpovednosti sprievodcov  

a   pozorovateľov   
- Zhromažďovanie a   overovanie informácii   
- Formulácia zistení auditu   
- Príprava záverov auditu   
- Realizácia záverečného stretnutia   

Príprava, schválenia a   distribúcia správy z auditu   

- Príprava správy auditu   
- S chválenia a   distribúcia správy z auditu   

Ukončenie auditu   

Realizácia následného auditu   
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2.11 Zhromažďovanie a overovanie informácii 

Počas auditu sa pomocou vhodného vzorkovania a po overení majú zhromažďovať infor-

mácie týkajúce sa cieľov auditu, jeho predmetu a kritérií vrátane informácií súvisiacich s 

rozhraním medzi funkciami, činnosťami a procesmi. Obrázok č. 6 nám ukazuje prehľad 

procesu od zberu informácii až po závery auditu. 

 

                             

 

                               Obr. 6 Prehľad procesu auditu [12] 
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2.12 Audit na mieste 

Samotný proces realizácie interného auditu má vo vnútri každej organizácie svoju postup-

nosť. Pri výkone interného auditu sa často hovorí o tzv. audite na mieste, ktorý pozostáva 

z daných krokov a procesov: 

- Zdokumentovanie priebehu jednotlivých procesov pre auditovanú oblasť 

v organizácii. 

- Identifikácia kontrolných bodov. 

- Testovanie funkčnosti kontrolných bodov. 

- Zdokumentovanie výsledkov zistení. 

- Overenie priechodnosti testovaných procesov. 

- Formulácia jednotlivých zistení a doporučení do audítorskej správy. 

 

2.13 Predávanie výsledkov interného auditu 

Podľa štandardov sú interný audítori povinný neodkladne po ukončení prevedeného inter-

ného auditu predávať výsledky auditu manažmentu organizácie. Výsledky auditu sú predá-

vané vo forme správy o audite, príslušné závery, odporučenia a poprípade rozvrh opatrení 

vedúcich k odstráneniu nedostatkov [19]. 

Správa o zisteniach z vykonaného interného auditu predstavuje v podstate pre interného 

audítora príležitosť, ako vzbudiť pozornosť manažmentu. Je jeho základným komunikač-

ným nástrojom. V správe by mali interní audítori ukázať manažmentu organizácie, ako 

môžu pomôcť. 

 

2.14 Monitorovanie 

Napriek tomu že pri procese spracovania správy o zisteniach z vykonaného interného audi-

tu je potrebné vychádzať z filozofie ,, napíš to raz ,, nie je možné zabúdať na povinnosť 

sledovať prijaté odporučenia a nápravné opatrenia a následné audity. 

Interný audítori sú povinný monitorovať spôsob nakladania s výsledkami ich činností 

v rozsahu dohodnutom s klientom [7]. 
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2.15 Čím by interný audit mal byť 

Moderný interný audit predstavuje vnútropodnikovú poradenskú činnosť, ktorá slúži po-

trebám organizácie, vytváraním pridanej hodnoty a zvyšovaním celkovej efektívnosti. In-

terný audit poskytuje uistenie, že rizika, ktorými je organizácia vystavená, sú známe a pod 

kontrolou. Zárukou objektivity práce interného auditu je jeho nezávislosť na auditovaných 

činnostiach a používanie Štandardov pre profesionálnu prax interného auditu [8]. Revido-

vaná technická norma STN EN ISO 19011:2012 zohľadňuje skutočnosť, že auditor sa 

môže oboznámiť s citlivými informáciami, ktoré v prípade úniku z kontextu alebo 

k osobám, ktoré nepoznají všetky fakty, môžu poškodiť povesť organizácie a výsledkom 

môžu vyvolať nepriaznivé ekonomické dôsledky [15]. 
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II.  PRAKTICKÁ ČASŤ 
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3 ZÁKLADNÁ  CHARAKTERISTIKA  SPOLOČNOSTI  HOLLEN  

Úlohou firmy HOLLEN s.r.o. je: 

- Po dohovore s odberateľom, resp. oddelením, ktoré iniciovalo reklamáciu 

(napr. oddelenie kvality nakupovaných dielov, OEM). 

- Na požiadanie dotyčnej dodávateľskej firmy / jej logistiky. 

- Samostatne a v čo najkratšom čase. 

- S vlastným personálom. 

- Materiálom (náradím). 

- Prekontrolovať, vytriediť a dodatočnou prácou. 

- Odstrániť chyby na reklamovaných komponentoch. 

- Okrem toho na požiadanie dodávateľskej firmy kontrolovať kvalitu jej die-

lov (rezidenti). 

 

3.1 História spoločnosti 

Sme slovenská spoločnosť s nemeckým vedením a s know-how v automobilovom prie-

mysle od roku 2001. Ponúkame rýchle a efektívne riešenia v oblasti zabezpečenia kvality 

dodávaných dielov a ich komponentov. Zabezpečíme kontrolu u Vás, u Vašich dodáva-

teľov alebo odberateľov, prípadne v našich priestoroch, či už v krajinách našich pobočiek 

alebo aj inde v zahraničí, od výroby cez dodávku až po montáž, vždy podľa vašich požia-

daviek. Cieľom firmy HOLLEN s.r.o. je podporiť automobilových výrobcov, ich dodáva-

teľov ako aj iné firmy pri odstraňovaní nedostatkov v oblasti kvality nakupovaných dielov 

kontrola, triedenie, dodatočné práce. Vychádza sa z predpokladu, že pre dodávateľa je ce-

novo i časovo výhodnejšie poveriť odstránením zistených nedostatkov tamojšiu firmu, ako 

vyslať na miesto určenia vlastný personál. Súčasťou firmy HOLLEN je: centrála obr. č. 7, 

pobočka VW v Bratislave, filiálka PSA v Trnave, filiálka KIA/HYUNDAI v Žiline ako aj, 

dcérska spoločnosť HOLLEN CZ v Mladej Boleslavi, Čechy a dcérska spoločnosť 

HOLLEN RUS v Kaluge, Rusko. 
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                    Obr. 7 Centrála spoločnosti HOLLEN s.r.o. [18] 

 

3.2 Získané certifikáty 

Sme certifikovaní spoločnosťou 3EC-NSF International podľa Integrovaného systému ma-

nažérstva:  

- ISO 9001:2008, Systém manažérstva kvality. Požiadavky. 

- ISO 14001:2004, Systémy environmentálneho manažérstva.  

- ISO 18001:2007, OHSAS. 

 

3.3 Politika integrovaného systému manažérstva 

Vedenie HOLLEN s.r.o. sa v rámci ďalšieho skvalitňovania svojej činnosti zaväzuje plniť 

nasledovné úlohy: 

„Kvalita je úloha číslo jeden“. 

Ostrá konkurencia vyžaduje veľké úsilie vo vzťahu ku kvalite našej práce. Našim zákazní-

kom ponúkame len také služby, ktoré spĺňajú alebo prekračujú ich očakávania.  Certifiko-

vaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 naďalej zlepšujeme. Každý z nás 

je zodpovedný za kvalitu svojej práce a tým za spokojnosť zákazníka. Kvalita našich 

služieb je závislá na kvalite pracovníkov, na kvalite pracovných prostriedkov a prostredia. 

Výberu, vzdelávaniu, kompetencii a motivácii pracovníkov, ako aj zabezpečeniu vhodných 

materiálnych a finančných zdrojov venujeme zodpovedajúcu pozornosť. Stanovením a 

pochopením zodpovedností a kompetencií pracovníkov zabezpečujeme dynamiku a flexi-

bilnosť. Vyžadujeme a plne podporujeme myšlienku neustáleho zlepšovania u všetkých 

pracovníkov. Námety a reakcie zákazníkov sa premietajú do našich činností a do ďalšieho 
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rozhodovania, ako aj do cieľov kvality, ktorých vhodnosť a plnenie pravidelne prehodno-

cujeme. Cieleným manažmentom orientovaným na zákazníka zaisťujeme budúcnosť našej 

spoloč-nosti a isté pracovné miesta. Zabezpečujeme koordináciu politiky kvality, environ-

mentálnej politiky a politiky BOZP. 

Environmentálna politika 

Tvorba a ochrana životného prostredia sú absolútne nevyhnutné. Zaväzujeme sa dodr-

žiavať platné právne predpisy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, rozhodnutia 

orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy, ako aj usmernenia stanovené zákazníkmi, 

čím preukazujeme zodpovedný prístup k životnému prostrediu a snahu o sústavné zlepšo-

vanie. Udržiavame systém environmentálneho manažérstva a neustále zlepšujeme jeho 

efektívnosť. Udržiavaním systému environmentálneho manažérstva zvyšujeme povedomie 

zamestnan-cov systematickou informovanosťou v environmentálnej oblasti. Plníme si pra-

covné povinnosti v súlade s ochranou životného prostredia. Podporujeme a sústavne zlep-

šujeme prevenciu znečisťovania sústavným monitorovaním  stavu dodržiavania prísluš-

ných environmentálnych legislatívnych noriem a ďalších požiadaviek, ktoré sa spoločnosť 

zaviazala plniť. Znižujeme množstvo odpadu a spotreby energie. Vzájomne ústretovo ko-

munikujeme so všetkými zainteresovanými stranami. Zabezpečujeme koordináciu politiky 

kvality, environmentálnej politiky a politiky BOZP. 

Politika BOZP 

Politika BOZP vytyčuje celkové ciele pre stanovenie štruktúr riadenia a organizácie práce, 

plánovanie, posudzovanie rizík, vykonávanie kontrolnej činnosti, vykonávanie výchovy 

a vzdelávania, vedenie predpísanej dokumentácie. Politika BOZP určuje jasný smer zdra-

votných a bezpečnostných opatrení a je sprcvaná v súlade s ostatnými koncepciami rozvoja 

spoločnosti s osobitným zreteľom na prevenciu zranení a poškodenia zdravia s cieľom 

sústavne zlešvať manažérstvo a výkonnosť BOZP. Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie 

zamestnancov pri práci a zlepšovanie praconých podmienok ako základných súčastí ochra-

ny práce uznávame ako rovnocennú a neoddeli-teľnú súčasť plánovania a plnenia pracov-

ných úloh. Výkon úloh BOZP zabezpečujeme dodávateľským spôsobom prostredníctvom 

obone spôsobilej osoby tak, aby boli vytvorené predpoklady na komplexnú stroslvosť. Do 

zlepšovania stavu BOZP aktívne zapájame inštitút zástupcu zamestnancov pre bezpeč-nosť 

a ochranu zdravia pri práci. Dodržiavaním platných legislatívnych noriem zabezpečujeme 
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najvyšší možný stupeň bzpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zabezpečujeme koordináciu 

politiky kvality, environmentálnej politiky a politiky BOZP [11]. 

 

3.4 Procesy v spoločnosti HOLLEN s.r.o. 

Firma HOLLEN s.r.o. je organizáciou pevných pracovných procesov. Ako firma 

s čiastočne nemeckým vedením má presne určené a zadefinované všetky postupy a procesy 

pracovných činností prebiehajúcich v organizácii. Tieto sú definované nie len ústnou for-

mou, ale aj písomne vo forme tzv. Handbuchu, v ktorom sa nachádzajú všetky dôležité 

procesy prebiehajúce v organizácii. Tento je v elektronickej forme prístupný všetkým za-

mestnancom. Sú určení zodpovední pracovníci, ktorí dokumenty v prípade potreby aktuali-

zujú či vytvárajú nové. Takto sa zabezpečuje aktuálnosť Handbuchu a zamestnancom sa 

zabezpečuje okamžitý prístup k potrebným informáciám. Elektronická forma bola vytvore-

ná len nedávno a zatiaľ nie je príliš využívaná. Procesy a ich zmeny boli doteraz komuni-

kované najmä ústne prípadne mailom. Vedenie firmy by malo každého zamestnanca in-

formovať o možnosti využitia elektronického Handbuchu aby sa mohol začať v čo najkrat-

šom čase plne používať.  

Ako sme už spomenuli, každý zamestnanec je o procesoch riadne poučený a dlhodobo za-

škoľovaný do všetkých ich aspektoch. Väčšina postupov vo firme je presne popísaná 

a daná čo umožňuje vykonávať činnosti presne a rýchlo a najmä rovnako vo všetkých po-

bočkách. Firma takýmto spôsobom dokáže prezentovať rovnakú kvalitu vykonávaných 

postupov. Je tu veľká snaha o štandardizáciu pravidelne používaných postupov. Táto je 

však výhodná, pretože zákazníkov vie presvedčiť, že nech si službu objedná 

v ktoromkoľvek závode, bude poskytnutá rovnakým spôsobom a dostane sa mu rovnakej 

precíznej starostlivosti.  

Nevýhodou takéhoto prísneho a presného zadefinovania procesov však je zníženie flexibi-

lity. Aj keď je firma vysoko prispôsobivá čo sa týka jej interných procesov a postupov je 

veľmi ťažké implementovať väčšie procesné zmeny. Príčiny sú dve, prvou je, že ľudia 

majú procesy pevne zaužívané a je ťažké ich presvedčiť, aby veci začali robiť ináč. 

K výrazným zmenám sa automaticky stavajú odmietavo a považujú ich za prácu navyše. 

Často si tak neuvedomujú, že cieľom zmien je prácu najmä uľahčiť a nie skomplikovať. 

Takému to prístupu sa dá predísť komunikáciou so zamestnancami. Pri väčších procesných 
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zmenách je potrebné zamestnancov upovedomiť v predstihu, aby sa so zmenou mohli za-

čať stotožňovať a pripraviť sa na ňu, je potrebné im ju komunikovať presne a zrozumiteľne 

s dôrazom na lepšiu funkčnosť zmeneného procesu, oproti tomu starému. Treba sa vyvaro-

vať „násilným“ príkazom, ktoré v ľuďoch vzbudzujú skôr odpor. Každý človek prijíma 

zmenu ťažko a preto je potrebné zmenu prezentovať ako potrebnú a povinnú, avšak 

s dôrazom na jej užitočnosť. Ak bude zmena komunikovaná iba ako príkaz, zamestnanci ju 

budú prijímať veľmi ťažko a dlhodobo čo nepomôže celkovému urýchleniu implementácie 

zmeny. 

Druhým problémom, ktorý znižuje flexibilitu v rámci implementácie nových procesov je 

dlhý schvaľovací postup. Pri zmenách menšieho rozsahu stačí iba rozhodnutie riaditeľa 

pobočky, avšak pri väčších zmenách sa vyžaduje zainteresovanosť na rozhodnutí zo strany 

generálneho riaditeľa ako aj majiteľov spoločnosti. Týmto sa značne predlžuje celkový 

informačný tok a tým aj samotný schvaľovací proces. Takýto spôsob prijímania zmien 

môže výrazne zvýšiť čas potrebný na zavedenie zmien, čo môže byť pre firmu znevýhod-

ňujúce, najmä ak je zmena dôležitá k ďalšiemu rozvoju organizácie. Pri zmenách zásadné-

ho charakteru je takýto postup nevyhnutný, avšak pri zmenách stredného rozsahu by sa 

mala zvážiť reforma schvaľovacieho procesu tak, aby sa celý skrátil. Vedenie spoločnosti 

by si malo uvedomiť, že ak sa firma má rozrastať, je nevyhnutné, aby niektoré rozhodo-

vacie právomoci mali v rukách ich podriadení. Jednou možnosťou je zadefinovať zmeny, 

ktoré sa môžu vykonávať so súhlasom riaditeľa pobočky, zmeny vstupujúce do platnosti so 

súhlasom generálneho riaditeľa a zásadné zmeny týkajúce sa strategických cieľov spoloč-

nosti by aj naďalej ostali len v kompetencii majiteľov spoločnosti. Takýmto spôsobom by 

bolo možné celý proces urýchliť a zabezpečiť tak plynulejšiu a flexibilnú implementáciu. 

Pri takomto postupe je však nevyhnutné, aby všetci zamestnanci, ale najmä kompetentní 

rozhodovať o zmenách mali presné informácie o strategických cieľoch firmy a o jej sme-

rovaní. Iba takto bude mať vedenie istotu, že prijaté rozhodnutia budú v súlade 

s vytýčenými cieľmi. Informačný tok musí samozrejme ostať zachovaný a vedenie musí 

byť informované o každej zmene väčšieho rozsahu, pre ďalší rozvoj je však nevyhnutné 

určité právomoci delegovať na manažment strednej línie, aby sa firma mohla efektívnejšie 

rozvíjať a rýchlejšie prispôsobovať meniacemu sa prostrediu. 
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3.5 Logo spoločnosti HOLLEN s.r.o. 

Firma používa logo obr. č. 8, ktoré má firemné farby modrá a šedá. Tieto majú 

v zákazníkovi vyvolávajť asociáciu práve s organizáciou HOLLEN s.r.o. Toto logo 

umiestňuje na všetky svoje dokumenty, reklamné predmety, pracovné odevy a na každé 

väčšie náradie čím sa samotné logo počas priebehu prác zapisuje do povedomia všetkých, 

ktorí s ním prídu do kontaktu. 

 

 

                      Obr. 8 Logo spoločnosti HOLLEN s.r.o. [11] 
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3.6 Organizačná štruktúra spoločnosti HOLLEN s.r.o. obr. č. 9 

 

 

Obr. 9 Organizačná štruktúra HOLLEN s.r.o. [11] 
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4 ANALÝZA SÚČASTNÉHO STAVU INTERNÉHO AUDITU 

Analýzu súčasného stavu procesu týkajúceho sa interných auditov, ktorú som vykonal 

v spoločnosti preverením internej dokumentácie, posúdením SWOT analýzou, aktívnou 

komunikáciou s manažmentom a pracovníkmi všetkých oddelení som zistil nasledovné:  

a) Interné audity v spoločnosti vychádzajú z požiadaviek normy STN EN ISO 19011. 

b) Mali by to byť pravidelné previerky s cieľom zistenia efektívnosti zavedeného sys-

tému riadenia, ale nie sú.  

c) Audity nie sú prevádzané na základe programu interných auditov, ktorý zostavuje 

manažér kvality.  

d) Program je vytvorený a schválený TOP manažmentom spoločnosti.  

e) Každý proces a oblasť by mala byť preverená minimálne jeden krát ročne ale nie je. 

f) Kritéria auditu nie sú spracované v internej dokumentácii  HANDBUCH, predmet 

auditu, preskúmanie dokumentov a záznamov, pohovory s pracovníkmi 

a pozorovanie prevádzanej činnosti.  

g) Audit systému nevykonáva na základe menovacieho dekrétu predstaviteľ integro-

vaného systému manažérstva.  

h) Behom auditu nie sú vykonávané náhodné kontroly založené na objektívnych fak-

toch na zistenie fungovania daného procesu.  

i) Údaje ktoré slúžia k podkladom interných auditov sú vyberané z vnútorných pravi-

delných kontrol pracovísk.  

j) Neexistuje zoznam kritických oblastí na ktoré sa má spoločnosť zamerať a preveriť 

ich funkčnosť.  

 

4.1 SWOT analýza 

Celkové vyhodnotenie silných a slabých stránok spoločnosti, príležitostí a hrozieb sa nazý-

va SWOT [14]. Je skratkou anglických slov Strengths (prednosti, silné stránky organizá-

cie), Weakknesses (nedostatky, slabé stránky organizácie), Oportunities  (príležitosti vo 

vnútornom prostredí),  Threats (hrozby z vnútorného prostredia). 

Prednosti sú pozitívne vnútorné podmienky, ktoré umožňujú organizácii získať prevahu 

nad konkurenciou. Organizačné prednosti je jasná kompetencia, zdroj alebo schopnosť, 

ktorá umožňuje firme získať konkurenčnú výhodu. Môže to byť prístup ku kvalitnejším 
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materiálom, dobre finančné vzťahy, vyspelá technológia, distribučné kanále alebo vyspelý 

tím top manažérov. Nedostatky sú negatívne vnútorné podmienky, ktoré môžu viesť 

k nižšej organizačnej výkonnosti. Nedostatkom môže byť absencia dôležitých zdrojov 

a schopností, chyba v rozvoji dôležitých zdrojov. Manažéri s nezodpovedajúcimi strategic-

kými schopnosťami, neúmerne finančne zaťažení, morálne zastarané stroje a pod [13]. Pri-

oritu sme označili číslami 1 až 5. Čím väčšie číslo tým väčšia priorita. 

 

 (S) Silné stránky 

Cena práce (3) 

Poloha spoločnosti (5) 

Flexibilita pracovníkov (5) 

Kvalita služieb (4) 

 

(W) Slabé stránky 

Nedodržiavanie radu noriem (4) 

Zastaranosť procesov (2) 

Pravidelné previerky (4) 

Zoznam kritických oblastí (4) 

 

(T) Príležitosti 

Vytvorenie inšpektora kvality (4) 

Zavedenie inovácie systému v procese interného auditu (3) 

Vzdelávanie a školenia (4) 

Podpora manažmentu QS v organizácii (4) 

 

(O) Ohrozenia 

Nesprávny výber týmu (2) 
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Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov (2) 

Stereotyp po ubehnutom čase (2) 

Nedostatočná motivácia (2) 

 

 

                 Obr. 10 SWOT analýza spoločnosti HOLLEN s.r.o. 

 

Podľa grafu obr. č. 10, stratégiu, ktorú má firma HOLLEN s.r.o. realizovať podľa SWOT 

analýzy je ofenzívna stratégia.  

 

Ofenzívna stratégia: 

 

- Výhodná geografická poloha jej môže pomôcť pri vypracovaní projektu na získanie 

nových zákazníkov i mimo územia. 

- Posilnenou trhovou pozíciou na domácom trhu sa môže ľahšie presadiť na trhoch 

v Nemecku a Maďarsku. 
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- Nutnosť inovácie procesu interného auditu, ktorú uskutoční firma za pomoci novo-

vytvorenej pozícii HOLLEN inšpektor. 

- Pravidelnými školeniami zvyšovať úroveň kvality zamestnancov QS. 

 

4.2 Výsledok analýzy 

V praktickej časti je riešený projekt inovácie a optimalizácie procesu interného auditu. 

Následné navrhnutie konkrétnych riešení, nápravných a preventívnych opatrení ku každé-

mu z vytknutých nedostatkov. Vzhľadom k tomu že vkladanie niektorých dokumentov do 

textu by znížilo ich prehľadnosť a čitateľnosť, budem ich väčšiu časť vkladať do príloh. Na 

základe analýzy, som vytvoril nové formuláre spoločnosti HOLLEN s.r.o. v prílohe 1 až 4. 

Na riešení nedostatkov som spolupracoval s prokuristom a majiteľmi spoločnosti  

HOLLEN s.r.o. Všetky zmeny sú aktualizované a novo vydané cez firemný intranet všet-

kým zainteresovaným. 
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5 PROJEKT INOVÁCIE PROCESU INTERNÉHO AUDITU 

Na základe vykonanej analýzy som navrhol, konkrétne riešenia a nápravne opatrenia za 

pomoci a aktívnej komunikácie s Top manažmentom spoločnosti.  

 

Navrhol a vytvoril som nasledovné:  

a) Dokument ktorý nám stanový kritické oblasti na ktoré sa spoločnosť musí sústrediť 

SUBJEKT to be CONTROLED. 

b) TOP 08.01 technicko organizačný postup interných auditov. 

c) TOP 08.02 smernicu pre riadenie nezhodného produktu. 

d) TOP 08.03 postup pri stanovení, nasadení a kontrole preventívnych a nápravných 

činností. 

e) TOP 08.04 Manipulácia a nakladanie s odpadmi a chemikáliami.  

 

5.1 Zoznam kontrolních bodov 

Začnem prípravou dokumentu ktorý nám stanový kritické oblasti na ktoré sa spoločnosť 

musí sústrediť. Tieto oblasti som zoradil podľa mapy procesov a priradil som k daným 

oblastiam zodpovedného za proces, kto bude proces kontrolovať a v akých intervaloch 

a nakoniec som priradil označenie dokumentácie týkajúcej sa daného procesu. Dokument 

je vypracovaný za pomoci majiteľa spoločnosti, ktorý zhodnotil významnosť jednotlivých 

procesov ich dôležitosť pre riadenie a chod spoločnosti. Dokument má pomenovanie Zo-

znam kontrolních bodov (SUBJEKT to be CONTROLED). Za celý proces je zodpovedný 

menovaný predstaviteľ manažmentu za integrovaný systém manažérsva. Pri tejto príleži-

tosti bol vydaný menovací dekrét obr. 11. Výsledky zasiela inšpektor - predstaviteľ mana-

žmentu za integrovaný systém manažérsva v reportoch najneskôr do 14 dní od ukončenia 

IA vedeniu spoločnosti a preverovanému subjektu.  
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                                    Obr. 11 Menovací dekrét  

 

5.2 Technicko organizačný postup pre interný audit 

V nasledujúcej časti sme vytvorili smernicu pre technicko organizačný postup interných 

auditov pod označením TOP 08.01. 

 

Účel 

Týmto TOP je stanovená zodpovednosť za plánovanie, priebeh a vyhodnotenie interných 

auditov. 

Rozsah platnosti 

Tento TOP platí v celej organizácii. 

Definície pojmov 

Viď príloha Príručky ISM        „Skratky a pojmy“ 
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Zodpovednosti 

Vedenie a PM - Plánovanie a vykonanie interných auditov, prijatie   náprav-

ných opatrení. 

Externá firma - Vykonanie a vyhodnotenie interných auditov na požiadanie 

Popis činnosti 

Plánovanie: Vedenie organizácie v spolupráci s PM plánuje interné audity na jeden kalen-

dárny rok. 

Rozhodujúcim kritériom je: 

- auditovať všetky prvky noriem ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 a BS OHSAS 

18011:2007,  

- auditovať výsledky predchádzajúcich auditov, 

- auditovať reklamácie a sťažnosti zákazníkov, 

- auditovať environmentálnu dôležitosť a riziká. 

 

Plán auditov konzultuje PM s externou poradenskou/audítorskou firmou. 

Plán auditov nadobúda účinnosť podpisom vedenia. 

Priebeh auditu: 

Interný audit vykonáva PM alebo externá poradenská/auditorská firma podľa plánu. 

Podkladom je ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; BSOHSAS 18001:2007, prípadne požia-

davky zákazníka. 

Výstupom je auditová správa, ktorá obsahuje: 

- termín auditu, 

- auditorský tím, 

- podklady (normy), 

- zistené nezhody, 

- auditovanú oblasť, pracovníka, 

- definovanie nápravných opatrení, 

- kontrolu účinnosti nápravných opatrení. 
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Nápravné opatrenia k nezhodám musí zodpovedný za auditovanú oblasť definovať do 14 

kalendárnych dní. 

Kontrolu nápravných opatrení audítor preverí do 14 kalendárnych dní od plánovaného ter-

mínu určenia nápravného opatrenia. 

Auditovú správu po konzultácii s audítorom predkladá PM vedeniu organizácie. 

Vedenie, ak je to nutné, môže prijať dodatočné nápravné opatrenia. 

 

Podklady / Poznámky 

Žiadne 

Dokumentácia 

Plán interného auditu 

Kontrolný list interného auditu 

Protokol o internom audite 

Zmenové konanie 

Tento TOP je v prípade potreby aktualizovaný PM 

Rozdelovník 

Vedenie 

 

Prílohy 

Príloha č. 2: Program interných auditov 

Príloha č. 3:       Plán interného auditu 

Príloha č. 4:       Kontrolný list 

Príloha č. 5:       Protokol o internom audite 

 

V programe interných auditov sme zhrnuli všetky interné audity týkajúce sa samotného 

procesu  sortovania do jednej tabuľky. Systematicky sme rozdelili počet interných auditov 

na každú filiálku rovnako. Tak isto sme pridelili a farebne označili audítora ktorý bude 
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audit vykonávať za aktívnej účasti hlavného audítora. Doplnili sme dokument o interný 

audit samotných auditorov a dokumentácie technikov. Program bol následne odsúhlasený 

majiteľkou spoločnosti. 

 

5.3 TOP pre riadenie nezhodného produktu 

V tejto časti sme vytvorili smernicu pre riadenie nezhodného produktu pod označením 

TOP 08.02.. 

Účel 

Tento TOP rieši postup pri zistení nezhodného produktu. 

Rozsah platnosti 

Platí pre celú organizáciu. 

Definície pojmov 

Viď príloha Príručky ISM:     „Skratky a pojmy“ 

Zodpovednosti 

Všetci pracovníci musia postupovať v súlade s týmto TOP v závislosti od svojej funk-

cie. 

Popis činnosti 

Viď priebehový diagram. 

Podklady / poznámky 

Žiadne. 

Dokumentácia 

Viď priebehový diagram. 

Zmenové konanie 

Tento TOP je v prípade potreby aktualizovaný ZPK/ekológom. 

Rozdelovník 
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       Vedenie, ZPK/ekológ  

Prílohy 

Priebehový diagram:  Riadenie nezhodného výrobku obr. č. 12. 

 

              

             Obr. 12 Riadenie nezhodného produktu 
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5.4 TOP pre nápravnu a preventívnu činnosť 

Účel 

Tento TOP 08.03 rieši postup pri stanovení, nasadení a kontrole preventívnych a náprav-

ných činností. 

Rozsah platnosti 

Platí pre celú organizáciu. 

Definície pojmov 

Viď príloha Príručky ISM:     „Skratky a pojmy“ 

Zodpovednosti 

Všetci pracovníci musia postupovať v súlade s týmto TOP v závislosti od svojej funkcie. 

Popis činnosti 

Viď priebehový diagram obr. č. 13,14. 

Podklady / poznámky 

Žiadne 

Dokumentácia 

Akčný plán 

Zmenové konanie 

Tento TOP je v prípade potreby aktualizovaný ZPK/ekológom. 

Rozdeľovník 

Vedenie, ZPK/ekológ, technici 

Prílohy 

Príloha č. 5 Protokol o internom audite 

Priebehový diagram:    Nápravná činnost 

Priebehový diagram:    Preventívna činnost 
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                        Obr. 13 Nápravná činnosť 
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                            Obr. 14 Preventívna činnosť 
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5.5 TOP pre manipuláciu a nakladanie s odpadmi a chemikáliami 

Účel 

Účelom tohto Technicko organizačného postupu TOP 08.04 je stanoviť spôsob monitoro-

vania aspektov a riadenia činností súvisiacich s environmentálnymi aspektmi.  

Rozsah platnosti 

Tento TOP je platný pre všetkých pracovníkov organizácie, ktorí realizujú a vykonávajú 

činnosti opísané v tomto TOP. 

Definície pojmov 

Životné prostredie, environment – prostredie, v ktorom organizácia pracuje, zahŕňa ovzdu-

šie, vodu, pôdu, prírodné zdroje,  flóru, faunu, človeka a ich vzájomné vzťahy. 

Environmentálny aspekt – je tá časť činností, výrobkov a služieb, ktorá súvisí so život-ným 

prostredím. 

Systém environmentálneho manažérstva – časť integrovaného systému manažérstva, ktorá 

obsahuje organizačnú štruktúru, plánovanie činností, povinnosti, postupy, procesy a zdroje 

na prípravu, zavádzanie, dosahovanie, preskúmavanie a udržiavanie environmen-tálnej 

politiky. 

Environmentálny vplyv – akákoľvek nepriaznivá alebo priaznivá zmena životného prostre-

dia, ktorá úplne alebo čiastočne vyplýva z činností, výrobkov alebo služieb organi-zácie. 

Environmentálne správanie – merateľné výsledky systému environmentálneho manažér-

stva týkajúce sa operatívneho riadenia environmentálnych aspektov organizácie, ktoré vy-

plývajú z jej environmentálnej politiky, dlhodobých  a krátkodobých environmentálnych 

cieľov 

Prevencia pred znečistením – procesy, použitie materiálov alebo výrobkov, ktoré vylučujú, 

znižujú alebo operatívne riadia možnosti znečisťovania ŽP  

Havarijné podmienky – každý neplánovaný, nie bežný prevádzkový stav v organizácii. 

Patrí sem porucha, nehoda a havária, ktorá má vplyv na životné prostredie. 

Katalóg odpadov – zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov, uverejnený vo vyhláške 

SR.  
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Látky ohrozujúce životné prostredie – k látkam ohrozujúcim životné prostredie  pre potre-

by zavádzania EMS patria – žieraviny, jedy, látky škodiace vodám, rádioaktívne látky, 

omamné a psychotropné látky. 

Životné prostredie, environment – prostredie, v ktorom organizácia pracuje, zahŕňa ovzdu-

šie, vodu, pôdu, prírodné zdroje, flóru, faunu, človeka a ich vzájomné vzťahy 

Environmentálny aspekt – je tá časť činností, výrobkov a služieb, ktorá súvisí so život-ným 

prostredím. 

Systém environmentálneho manažérstva – časť integrovaného systému manažérstva, ktorá 

obsahuje organizačnú štruktúru, plánovanie činností, povinnosti, postupy, procesy a zdroje 

na prípravu, zavádzanie, dosahovanie, preskúmavanie a udržiavanie environmen-tálnej 

politiky. 

Environmentálny vplyv – akákoľvek nepriaznivá alebo priaznivá zmena životného prostre-

dia, ktorá úplne alebo čiastočne vyplýva z činností organizácie. 

Environmentálne správanie – merateľné výsledky systému environmentálneho mana-

žérstva týkajúce sa operatívneho riadenia environmentálnych aspektov organizácie, ktoré 

vyplývajú z jej environmentálnej politiky, dlhodobých a krátkodobých environmentálnych 

cieľov. 

Prevencia pred znečistením – procesy, použitie materiálov alebo výrobkov, ktoré vylu-

čujú, znižujú alebo operatívne riadia možnosti znečisťovania životného prostredia. 

Havarijné podmienky – každý neplánovaný, nie bežný prevádzkový stav v organizácii. 

Patrí sem porucha, nehoda a havária, ktorá má vplyv na životné prostredie. 

Látky ohrozujúce životné prostredie – k látkam ohrozujúcim životné prostredie pre potreby 

zavádzania SEM patria – žieraviny, jedy, látky škodiace vodám, rádioaktívne látky, 

omamné a psychotropné látky. 

Normálna činnosť – každá bežná, plánovaná prevádzková činnosť v organizácii. 

Špecifická prevádzková činnosť – každá plánovaná, nie bežná prevádzková činnosť 

v organizácii – odstávka, nábeh skúška, skúšobná prevádzka, údržba a pod. 

Zodpovednosti 

Za vykonávanie činností opisovaných v tomto TOP sú zodpovední všetci pracovníci orga-

ni-zácie, ktorí realizujú a vykonávajú činnosti opísané v tomto TOP. 
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Kontrola bude vykonávaná ZPK/ekológom v rámci interných auditov. 

Popis činnosti 

Nebezpečné odpady 

V organizácii sú identifikované tri druhy nebezpečných odpadov: 

a) Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikované, handry 

na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami, katalógové číslo 

150202. Tento odpad vzniká v súvislosti s prevádzkou služobných motorových vozi-

diel, je uskladnený na prízemí vo vyhradenom priestore, ktorý je označený ILNO. Pra-

covníci vykonávajúci údržbu priestorov odovzdajú tento odpad ZPK/ekológovi, ktorý 

zodpovedá za jeho uskladnenie vo vyhradenom priestore a za jeho likvidáciu oprávne-

nou organi-záciou. 

b) Olovené batérie a akumulátory, katalógové číslo 160601. Tento odpad vzniká 

v súvislosti s prevádzkou služobných motorových vozidiel, je uskladnený na prízemí 

vo vyhradenom priestore, ktorý je označený ILNO. Pracovníci vykonávajúci údržbu 

priestorov odovzdajú tento odpad ZPK/ekológovi, ktorý zodpovedá za jeho usklad-

nenie vo vyhradenom priestore a za jeho likvidáciu oprávnenou organizáciou. 

c) Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, katalógové číslo 200121. Tento odpad vzniká 

pri údržbe priestorov, je uskladnený na prízemí vo vyhradenom priestore, ktorý je 

označený ILNO. Pracovníci vykonávajúci údržbu priestorov odovzdajú tento odpad 

ZPK/ekológovi, ktorý zodpovedá za jeho uskladnenie vo vyhradenom priestore a za je-

ho likvidáciu oprávnenou organizáciou. 

 

Ostatné odpady  

V spoločnosti sú identifikované tri druhy ostatných odpadov: 

a) Zmesový komunálny odpad, katalógové číslo 200301. Tento odpad vzniká pri uprato-

vaní priestorov, je uskladnený v kontajneroch pred budovou. Upratovačky umiestňujú 

tento odpad do kontajnerov. ZPK/ekológ zodpovedá za jeho uskladnenie vo vyhrade-

nom priestore a za jeho likvidáciu oprávnenou organizáciou. 

b) Papier,  katalógové číslo 200101. Tento odpad vzniká pri upratovaní priestorov, je 

uskladnený v kontajneroch pred budovou. Upratovačky umiestňujú tento odpad do 

kontajnerov. ZPK/ekológ spoločnosti zodpovedá za jeho uskladnenie vo vyhradenom 

priestore a za jeho likvidáciu oprávnenou organizáciou. 
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c) Sklo, katalógové číslo 200101. Tento odpad vzniká pri upratovaní priestorov, je 

uskladnený v kontajneroch pred budovou. Upratovačky umiestňujú tento odpad do 

kontajnerov. ZPK/ekológ zodpovedá za jeho uskladnenie vo vyhradenom priestore a za 

jeho likvidáciu oprávnenou organizáciou. 

 

Evidencia spotreby pitnej vody, elektrickej energie a plynu 

Túto evidenciu vedie ZPK/ekológ, ktorý vyhodnocuje spotrebu v rámci organizácie. 

 

Údržba motorových vozidiel 

Za údržbu motorových vozidiel zodpovedá ZPK/Ekológ. Údržba je vykonávaná odborným 

servisom. ZPK/ekológ zabezpečuje pravidelné emisné kontroly vozidiel a kontroly technic-

kého stavu, ako aj garančné prehliadky jednotlivých služobných motorových vozidiel. 

Podklady / poznámky 

Katalóg odpadov. 

Dokumentácia 

Identifikačný list nebezpečného odpadu. 

Zmenové konanie 

Tento TOP je v prípade potreby aktualizovaný ZPK/ekológom. 

Rozdeľovník 

Vedenie, ZPK/ekológ, technici. 

Prílohy 

Žiadne. 
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6 PRÍNOSY ZO ZAVEDENIA 

Prínosy zo zavedenia inovácie procesu interného auditu môžeme jednoznačne vidieť 

v správe Manažment revue za rok 2011. 

 

6.1 Audity 

V súlade s plánom na rok 2011 boli vykonané interné audity ISM: 

 

Pobočka Bratislava 

        Dátum       Miesto     Hodnotenie 

1.      30.03.2011       VW, SAS                                       98,5 % 

2.      25.05.2011       Plastic Omnium, APP Lozorno          99,0 % 

3.      17.08.2011       VW, SAS                  99,0 % 

4.      28.09.2011       Plastic Omnium, APP Lozorno           95,7 %  

5.      12.12.2011       interný auditor    splnené  

6.      20.12.2011       dokumentácia práce technika  splnené 

 

Pobočka Trnava 

         Dátum        Miesto     Hodnotenie 

7.      10.03.2011        PSA, Faurécia Hlohovec       97,3 %   

8.      20.05.2011        PSA, Faurécia Trnava     97,4 % 

9.      14.09.2011        PSA     97,6 % 

10.   30.11.2011        dokumentácia práce technika  splnené 

11.   20.12.2011        interný auditor    splnené 

 

Pobočka Žilina 

          Dátum          Miesto     Hodnotenie 

12.   14.04.2011         KIA, Mobis SK    98,9 %  

13.   24.06.2011         Frýdek Místek               100 % 

14.   31.08.2011         KIA, Johnson Controls ZA  91,0 %   
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15.   13-14.10.2011    Frýdek Místek, Johnson Controls         99,2 % 

16.   11.11.2011         dokumentácia práce technika  splnené 

17.   15.12.2011         interný auditor    splnené 

 

HOLLEN CZ 

            Dátum           Miesto     Hodnotenie 

18.    7.-8.04.2011      Škoda Kvasiny    91,2 %    

19.    17.6.2011         Škoda Kvasiny               100 % 

20.     8.-9.9.2011       Liberec, Škoda MB   91,4 %  

21.    26.-27.10.2011  Škoda Kvasiny, Škoda MB  96,8 % 

22.    24.11.2011        dokumentácia práce technika  splnené 

  

 

Graf 1 Prehľad nezhôd po pobočkách 

Zhodnotenie:  Výkon práce technikov aj pracovníkov je zabezpečovaný podľa po-

žiadaviek ISM. ISM je zavedený, funkčný a efektívny, legislatívne    

požiadavky sa dodržujú.Výsledky auditov potvrdzujú efektívnosť 

implementácie ISM – nie je potrebná změna graf č. 1. 
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6.2 Reklamácie a nápravné opatrenia 

11.04.2011 – Akčný plán VW Warenfilter č. 2/2011:    

dňa 05.04.2011 na akcii č. 074/11/SV pri kontrole hadice operátori nedôsledne skon-

trolovali predpísanú pozíciu spony.     

Príčina:   nevykonanie kontroly ako im to ukladal pracovný postup k akcii. 

Opatrenie:   analýza vzniku a priebehu problému; preškolenie operátorov; resortovanie 

kontrolovaných dielov.  

Reklamácia na HOLLEN s.r.o. je hodnotená ako opodstatnená. 

10.02.2011 – Akčný plán Leoni Trnava č. 1/2011:    

na montážnej linke JTECT Plzeň sa vyskytol problém pri montáži káblových zväzkov. 

Káblové zväzky boli po kontrole Hollen v LEONI Trnava.     

Príčina:   Nedodržaný baliaci predpis – operátori Hollen nesprávne uložili káblové 

zväzky do balenia po kontrole, čo následne spôsobilo problémy pri ich montáži 

Nedostatočná kontrola práce operátorov – všetky nesprávne zabalené káblové zväzky 

boli z prvej kontrolovanej dávky. Teamchief, ktorý zaškoloval operátorov si neoveril, 

či zaškolenie operátorov, vykonávajúcich kontrolu, bolo dostatočné a správne pocho-

pené. 

Opatrenie:   Preškolenie operátorov o dôležitosti dodržiavania baliaceho predpisu, 

preškolenie teamchiefa o nevyhnutnosti intenzívnejšej a dôslednej kontroly pri za-

škoľovaní operátorov na novú prácu. 

Reklamácia na HOLLEN s.r.o. je hodnotená ako opodstatnená.    
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Graf 2 Prehľad reklamácii v r. 2002 až 2011 

 

Zhodnotenie:  V roku 2011 narástol počet odpracovaných hodín v porovnaní 

s rokom 2010 o 16 % - reklamácií bolo zaznamenaných o 2 menej 

graf č. 2. Spolu boli v roku 2011 zaznamenané 2 reklamácie na našu 

prácu, obidve  opodstatnené. Ďalšie 2 reklamácie neboli po prešetre-

ní a následnej komunikácii so zákazníkom uznané ako opodstatnené. 

Koeficient reklamácií  (= 0,003) sa znížil viac ako o polovicu 

v porovnaní s rokom  2010, čo bolo cieľom kvality na rok 2011 ta-

buľke č. 2. Nebola zaznamenaná potreba nápravných opatrení 

v oblasti environmentálneho manažérstva a BOZP. Nie sú potrebné 

zmeny ISM. Neboli zistené žiadne nezhody, resp. sťažnosti od exter-

ných zainteresovaných strán voči environmentálnemu správaniu sa 

a dodržiavaniu BOZP zo strany HOLLEN s.r.o.  

 

                       Tab. 2 Reklamácie v r. 2002 až 2011 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

počet akcií 134 207 222 427 1417 3068 3645 3472 5023 5882

počet hodín/rok 68 182 106 099 71 174 116 893 330 245 421 829 550 969 400 275 571 173 667 161

počet reklamácií 2 4 1 2 5 4 6 3 4 2

koef. reklam. 0,0300 0,0380 0,0140 0,0170 0,0150 0,0095 0,0109 0,0075 0,0070 0,0030

koef. reklam. = počet reklam./poč.hod.za rok v tis.
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6.3 Komunikácia 

Nie sú evidované žiadne sťažnosti alebo podnety súvisiace s ISM.  

 

6.4 Environmentálne výsledky 

Ciele EMS na rok 2011 boli stanovené na úrovni roka 2010,  nárast percentuálnych ukazo-

vateľov v pobočke Žilina vyplýva z dokončovacích rekonštrukčných prác na objektoch 

sídla pobočky.  

Zhoda s legislatívnymi predpismi je overovaná na webových stránka mestskej časti Brati-

slava – Devínska Nová Ves, mesta Bratislava, Trnava, Žilina a na webovej adrese 

www.zakon.sk.  

 

6.5 Procesy 

Proces manažérstvo – pokračovalo sa v tendencii uzatvárania dlhodobých a rámcových 

zmlúv s dodávateľmi. Osobitná pozornosť sa venovala obsahovej a kvalitatívnej úrovni 

zaškoľovania kandidátov na prácu v HOLLEN s.r.o. Ako motivačný faktor bolo uplatnené 

mimoriadne odmeňovanie pracovníkov (3 x ročne). V praxi sa uplatňovala koncepcia 

uprednostňovania zamestnávania živnostníkov v čase poklesu dopytu (práce) zo strany 

objednávateľov. 

Proces služby – pre skvalitnenie práce technika bola pomôcka Príručka technika priebežne 

aktualizovaná a pristúpilo sa k jej prechodu na elektronickú verziu, ktorá je dostupná na 

Intranete HOLLEN s.r.o. v zložke PUBLIC.  

Proces obchod – všetky zákazky boli realizované načas a žiadna zákazka nebola odmiet-

nutá. Neboli prestoje kvôli nedostatku zdrojov (personál, materiál a doprava). 

Proces ochrana životného prostredia – naďalej sa kladú požiadavky na všetkých pracov-

níkov a ich environmentálne správanie sa. Ako príloha „Pracovného postupu“ každej zá-

kazky sa vypĺňa formulár „Pokyny na ochranu životného prostredia“ alebo je prístupný na 

stabilných pracoviskách. Všetci zúčastnení pracovníci podpisujú oboznámenie sa s týmito 

pokynmi.   

http://www.zakon.sk/
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V praxi je podľa Zoznamu environmentálnych aspektov v HOLLEN s.r.o. (kód aspektu č. 

1, 6 a 7) zavedený monitoring spotreby energií – elektrická energia, plyn a voda, pohonné 

hmoty, ktorý je zaznamenávaný v mesačných intervaloch.  

Proces BOZP – všetkým pracovníkom je pripomínaný význam bezpečnosti a ochra-ny 

zdravia pri práci – ak je pri činnosti rizikový faktor a charakter pracovnej činnosti si vyža-

duje používanie OOPP, je na túto skutočnosť kladený osobitný dôraz. Ako príloha „Pra-

covného postupu“ každej zákazky sa vypĺňa formulár „Pokyny na ochranu životného 

prostredia“ alebo je prístupný na stabilných pracoviskách. Všetci zúčastnení pracovníci 

podpisujú oboznámenie sa s týmito pokynmi.  

 

Zhodnotenie: Procesy sú identifikované, popísané a riadené efektívne a  

   zodpovedajúco potrebám spoločnosti a adekvátne požiadavkám  

   legislatívy – nie sú potrebné zmeny. 

 

6.6 Preventívne činnosti 

Na dennej, príp. týždennej báze sa vykonávajú kontroly pracovísk. S výsledkami kontrol 

sú oboznámení všetci zodpovední technici. Kontroluje sa odstránenie odchýliek od nasta-

vených pravidiel výkonu práce, pracovnej disciplíny a poriadku. Každá pobočka má vlast-

nú metodiku vykonávania a spracovania výsledkov kontrol. 

 

Pobočka BRATISLAVA 

16.03.2011 – Akčný plán VW Warenfilter č. 1/2011:      

pracovisko akcie č. 0154/11/SV – vizuálna kontrola hrany svetla; EMS – poriadok na 

pracovisku; ustrojenosť operátorov 

07.06.2011 – Akčný plán Plastic Omnium č. 1/2011:     

pracovisko akcie č. 130/11/SV – orezávanie nárazníkov UP: precíznosť pri orezávaní; 

úplnosť vedenia pracovnej dokumentácie; EMS – poriadok na pracovisku; ustrojenosť 

operátorov 

11.07.2011 – Akčný plán APP-Schnellecke č. 1/2011:     
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pracovisko akcie č. 170/10/SV – kontrola predných svetlometov VW Touareg: pres-

nosť vykonávanej kontrol; EMS – poriadok na pracovisku; ustrojenosť operátorov 

26.08.2011 – Akčný plán SAS Automotive č. 1/2011:     

pracovisko akcie č. 303/11/SV – oprava okrasných sád: precíznosť pri  vykonávanej 

činnosti; EMS – poriadok na pracovisku; ustrojenosť operátorov 

02.11.2011 – Akčný plán SAS Automotive č. 2/2011:     

pracovisko akcie č. 500.02/11/SV – kontrola palubnej dosky UP: presnosť vykonáva-

nej kontrol; EMS – poriadok na pracovisku; ustrojenosť operátorov 

 

Pobočka TRNAVA 

08.04.2011 – Akčný plán PSA Trnava č. 1/2011:     

pracovisko akcie č. 0814/11/SP – kontrola zvaru kufrového tesnenia: precíznosť pri 

vykonávaní kontroly; EMS – poriadok na pracovisku a ustrojenosť operátorov 

13.07.2011 – Akčný plán Faurecia Hlohovec č. 1/2011:     

pracovisko akcie č. 1055/11/SP – kontrola aspektu palubnej dosky: kompletnosť do-

kumentácie práce; EMS – poriadok na pracovisku a ustrojenosť operátorov 

23.09.2011 – Akčný plán PSA Trnava č. 2/2011:     

pracovisko akcie č. 1733/11SP – vizuálna kontrola zaklipovania spony nádržky: kom-

pletnosť dokumentácie práce (pracovný postup + prehľady sortovania); EMS – poria-

dok na pracovisku a ustrojenosť operátorov 

10.11.2010 – Akčný plán Faurecia Hlohovec č. 2/2011:     

pracovisko akcie č. 2031/11/SP – vizuálna kontrola (prestreky, nedoliatky, deformá-

cia): presnosť vykonávanej kontroly; kompletnosť dokumentácie práce (pracovný po-

stup + prehľady sortovania ) ; ustrojenosť operátorov; BOZP – používanie OOPP 

 

Pobočka ŽILINA 

19.04.2011 – Akčný plán Johnson Controls ZA č. 1/2011:     
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pracovisko akcie č. 067/11/SK – kontrola kožených poťahov: presnosť vykonávanej 

činnosti; preverenie stavu pracovnej dokumentácie; EMS – poriadok na pracovisku; 

ustrojenosť operátorov 

11.08.2011 – Akčný plán Mobis SK č. 1/2011:     

pracovisko akcie č. 070/11/SK – kontrola poistných krúžkov: presnosť vykonávanej 

činnosti; preverenie stavu pracovnej dokumentácie; EMS – poriadok na pracovisku; 

ustrojenosť operátorov; BOZP – používanie OOPP 

11.10.2011 – Akčný plán Frýdek Místek č. 1/2011:     

pracovisko akcie č. 008/11/SK – vizuálna kontrola plastových dielov: presnosť vyko-

návanej činnosti; preverenie stavu pracovnej dokumentácie; EMS – poriadok na pra-

covisku; ustrojenosť operátorov 

04.11.2011 – Akčný plán Dolný Kubín č. 1/2011:     

pracovisko akcie č. 134/11/SK – kontrola prasklín, prítomnosť bielej poistky, pinov a 

tesnenia na konektoroch; presnosť vykonávanej činnosti; preverenie stavu pracovnej 

dokumentácie; BOZP – používanie OOPP 

17.11.2011 – Akčný plán Olšany č. 1/2011:     

pracovisko akcie č. 002/11/CH – kontrola lakovaných dielov OPEL Delta II:, kom-

pletnosť dokumentácie práce – pracovného postupu, prehľadov sortovania presnosť 

vykonávanej činnosti; EMS - poriadok na pracovisku, ustrojenosť operátorov 

09.12.2011 – Akčný plán Bytča č. 1/2011:     

pracovisko akcie č. 103/11/SK – kontrola plastových dielov; presnosť vykonávanej 

činnosti; preverenie stavu pracovnej dokumentácie; EMS – poriadok na pracovisku    –

úlomky plastov; ustrojenosť operátorov hollen cz 

15.04.2011 – Akčný plán ŠKODA Kvasiny č. 1/2011:     

pracovisko akcie č. 0161/11/CS – čistenie predného skla-Superb: precíznosť vykoná-

vanej činnosti; preverenie stavu pracovnej dokumentácie; EMS – poriadok na praco-

visku; ustrojenosť operátorov, triedenie odpadu 
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01.06.2011 – Akčný plán ŠKODA Mladá Boleslav č. 1/2011:     

pracovisko akcie č. 222/11/CS – vyfukovanie otrepov: precíznosť vykonávanej čin-

nosti; preverenie stavu pracovnej dokumentácie; EMS – poriadok na pracovisku; 

ustrojenosť operátorov, OOPP 

25.07.2011 – Akčný plán Liberec č. 1/2011:     

pracovisko akcie č. 0316/11/CS – orezávanie dielov: precíznosť vykonávanej činnosti; 

preverenie stavu pracovnej dokumentácie; EMS – poriadok na pracovisku; ustrojenosť 

operátorov, OOPP 

20.10.2011 – Akčný plán ŠKODA Kvasiny č. 2/2011:     

pracovisko akcie č. 0498/11/CS – orezávanie tesnení: precíznosť vykonávanej činnos-

ti; preverenie stavu pracovnej dokumentácie; EMS – poriadok na pracovisku; ustroje-

nosť operátorov, OOPP 

22.11.2011 – Akčný plán ŠKODA Mladá Boleslav č. 2/2011:     

pracovisko akcie č. 0579/11/CS – kontrola meraním: precíznosť vykonávanej činnosti; 

preverenie stavu pracovnej dokumentácie; EMS – poriadok na pracovisku; ustrojenosť 

operátorov 

  

Zhodnotenie: Preventívne činnosti v oblasti kvality, životného prostredia a BOZP 

    sú efektívne. 

 

6.7 Zlepšenia 

V roku 2011 bolo vykonané: 

- absolvovanie kurzu interného audítora QMS+EMS+BOZP v marci a júni 2011 

v spoločnosti 3EC-International: Ľubomír Jenčo (pobočka Žilina) a Eva Vexlerová 

(HOLLEN CZ) , prispeje ku skvalitneniu plnenia úloh v oblasti ISM;  

- prepracovanie systému zaškolení operátorov a pracovnej dokumentácie k jednotlivým 

akciám pobočka Bratislava, Žilina, HOLLEN CZ; 

- zefektívnenie kontroly kvality novo zaškolenými internými audítormi (Ľ. Jenčo, E. 

Vexlerová); 
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- pre zlepšenie mobility a corporate identity s kľúčovými zákazníkmi bol doplnený vo-

zový park HOLLEN s.r.o. o 5 motorových vozidiel; 

- pokračovalo sa vo vydávaní firemného časopisu HOLLEN NEWS. 

 

Zhodnotenie: V ďalšom období sa pre maximálne uspokojenie požiadaviek  

    zákazníkov bude pokračovať v uplatňovaní overených metód  

    na zvýšenie odbornej zdatnosti všetkých pracovníkov   

    (školenia, finančná motivácia), ako aj materiálneho zázemia  

    spoločnosti. 

    Osobitná pozornosť bude venovaná rozvoja činnosti sesterských  

    spoločností v Českej republike a novým projektom.   

    Stav zlepšení je uspokojivý. 
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 ZÁVER 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo vymedziť základné postupy a princípy správneho 

fungovania interného auditu, jeho prínos pre ekonomiku a riadenie spoločnosti HOLLEN 

s.r.o. a overiť správnosť týchto poznatkov a zistení za celú spoločnosť. 

Podarilo sa nám určiť hlavnú náplň činnosti interného auditu, ako aj základné princípy a 

zásady, ktorými sa musí každý interný audítor riadiť. Základný kameň úspešnosti práce 

vnútorného auditu spočíva v jeho nezávislosti voči ostatným oddeleniam spoločnosti a vo 

vymedzení jeho práv a povinností. 

K hlavným právam patrí prístup k informáciám a právo domáhať sa pomoci od ostatných 

oddelení. Taktiež medzi ne patrí právo zúčastňovať sa porád ostatných oddelení, na kto-

rých sa preberajú závažné témy. 

Hollen inšpektor resp. interný audítor je poradcom vrcholového vedenia spoločnosti. Keď-

že vedenie nemá neobmedzené časové možnosti zaoberať sa všetkými potrebnými záleži-

tosťami, prechádzajú tieto činnosti aj na oddelenie interných auditov. 

Oddelenie interného auditu je relatívne mladá profesia, avšak v súčasnosti existujú celo-

svetové organizácie zaoberajúce sa výskum a vývojom v tejto oblasti. Integrácia interných 

audítorov v rôznych spolkoch a organizáciách prispieva ku kvalite ich práce a následne 

pridanej hodnoty z ich práce. 

Počas celého písania diplomovej práce som sa nestretával s problémom získania praktic-

kých poznatkov a podkladov od konkrétnych oddelení interného auditu z dôvodu aktívnej 

činnosti a riadenia tohto oddelenia v spoločnosti HOLLEN s.r.o. 

Prínos interného auditu a jeho opodstatnenie je možné potvrdiť samotnou existenciou tohto 

útvaru. Je síce pravda, že interný audit v spoločnosti HOLLEN s.r.o. bolo nutné zaviesť 

z dôvodu neustáleho rastu spoločnosti. No aj v iných odvetviach zaviedli veľké spoločnosti 

takéto oddelenia. Ich neopodstatnenosť by viedla k ich zrušeniu, čo však nie je realita. 

Téma interného auditu sa dostáva čoraz viac do mysle našej spoločnosti. Zaslúži si našu 

pozornosť a potrebu analyzovať silné, slabé stránky a navrhnúť zlepšenia pre oddelenie 

interného auditu. Verím, že moja diplomová práca takouto formou prispeje k zlepšeniu 

kvality fungovania tohto oddelenia.. 
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PRÍLOHA P 1: SUBJECT TO BE CONTROLED  

 

 

 

 

SUBJECTS to be CONTROLLED in HOLLEN 05.10.2010

Staff   Controller / Kontrolér Responsible /  zodpovedný  Timing / intervalls Remarks / poznámky      Source / Zdroj

A    Workplace, Personnel / Pracoviská , pracovníci HQs Inspector BrCh

1 work closing / shaving / apperance /pracovný odev/holenie/ BrCh / QS Technician daily
Handbook Techn, H3_02_ZEN_Bekleidung01_VH_2010, 

A5_05_01_ZEN_MannersEO_VH_2010 (shaving - seite 11)

2 on time BrCh / QS Technician
always

es ist kein Anw esenheitsbuch, nur Arbeitsevidenz fuer Operatoren

3 basic traning / trainer / vstupné školenie , školitel Management BrCh case to case Techniker Handbuch 

4 follow-up training / instructions / manners / preškolovanie BrCh / QS Technician always  - 

5 education general / vzdelanie celkom Management BrCh yearly

D2_02 ( in aktuelles Handbuch) , D2_03 Schulungen (in 

Public und dort D2_02_ZEN_ training 

management01_VH_2009), IMS - Management revue - 

Školenia-seminare - .....

6 documentation / work order / reporting / dokumentácia, šanóny, raporty BrCh / QS Technician daily A4_02_ZEN_Bestellungen, C1_01 bis C1_08: (in Public)

7 discipline / Red Papers / disciplína, červený papier BrCh / QS Technician / Teamleader always A6_03_ZEN_Dôležitá informácia

8 contact to customers / QS personnel /  kontakt na zákazníkov, QS BrCh / QS Technician always Techniker Handbuch 

9 chain of command / responsibilities / velenie / zodpovednosti BrCh / QS Technician / Teamleader always Techniker Handbuch 

10 work area / marking-handling of parts / pracovná plocha, značenie BrCh / QS Technician daily Techniker Handbuch 

11 marking / handling of packages / crates/ značenie a zaobchádzanie s dielmi QS HQs BrCh monthly  -

12 reporting / evaluation / lessons learned / raport, hodnotenie, výučba QS HQs BrCh monthly  -

13 premia / prémia Management BrCh monthly E1_06_ZEN_Belobigung

14 disciplinary action / promotion / disciplinarne konanie QS HQs BrCh case to case A6_03_VW_Dôležitá informácia

15 payment overall / mzdy celkom Management BrCh case to case E1_08_01_ZEN_Gehalts

16 ombudsman / ombutsman Management BrCh yearly D1_05_01_ZEN_Vertra

17 material, usable / použitelný materiál Br Ch / QS Technician daily
Techniker Handbuch,  A5_05_01_ZEN_MannersEO_VH_2010 

(seite 6)

18 Dispatcher / dispečer HQs Inspector BrCh monthly D2_01_01_ZEN_dispa

19 Travel insurance / Cestovné poistenie F1_ZEN_Versicherung-Poistenie01/SK_VH_2007

= processing / spracovanie

20 inbriefing / outbriefing HQs Inspector BrCh, Br Admin case to case

21 paperwork ( insurance / tax / intranet )/ administratíva, poistenie, daň HQs Inspector HQs Admin case to case D1_01_04_ZEN_Person - dies gehoert nicht hier,  ???

22 personnel records / evidencia pracovníkov D1_01_04_ZEN_Person

23 personnel equipment / vybavenie pracovníkov HQs Inspector HQs Admin case to case
D2_01_01_ZEN_dispa, (fuer Bekleidung)  und 

H3_03_ZEN_Inventura01SK_VH_2010 (fuer Material)

B     Working hours / Pracovná doba HQs Inspector BrCh

= working hours at workplace / pracovná doba na pracoviskách BrCh / HQs controller technician daily Handbook Techn

1 for Technician / pre technikov HQs Inspector BrCh / Br Admin monthly D1_02_01_ZEN_Stund

2 at branch / na filiálke BrCh / HQs controller admin monthly

3 at HQs Management / controller admin monthly Handbook

4 consolidate HQs Inspector operator monthly

5 included in inputs of branches BrCh / HQs controller Br Admin case to case / monthly

6 included in invoices of company Management / controller HQs Admin case to case / monthly

= regia Management / controller BrCh / technician monthly

7 daughter / branch Management / controller BrCh / technician monthly

8 HQs Management / controller HQs Admin monthly C1_05_ZEN_Regiestunden01_VH_2010

C    Payment / funds / Platby , peňažné prostriedky HQs Inspector BrCh

= invoices for reworking

1 in order book / Kniha objednávok                      BrCh / HQs controller Br Admin every work

2 complete paper work / komoplet admin práca BrCh / HQs controller Br Admin every work

3 prepared / sent / Pripravené a odoslané HQs Inspector HQs Admin every work

4 payment / platba HQs Inspector HQs Admin every work

5 unpaid invoices / nezaplatené pohľadávky HQs Inspector HQs / Br Admin case to case / monthly

= Invoices from employees / Fakúry od zamestnancov E1_03_ZEN_Lohnunter

6 collect working hrs / Zber odpracovaných hodín BrCh / Br Admin Technician after each task E1_03_01_ZEN_Lohnu

7 consolidate hrs BrCh Br Admin monthly

8 consolidate hrs / inform emplo. HQs Inspector HQs Admin monthly

9  invioce from emplyees HQs Inspector HQs Admin monthly

10 payment list / Platobný list Management HQs Admin monthly

11 compare payment / porovnávanie platieb Management HQs Controller half year

= purchase / invoice for material etc / nákup , fakt za mat

12 request permission / žiadosť o povolenie Management BrCh case to case

13 check invoice / kontrola faktúr BrCh Br Admin case to case

14 payment / platba HQs Inspector HQs Admin case to case

15 check invoice list /prehľad faktúr list Management HQs Admin monthly

= cash box / book / hotovosť, pokladničná kniha Handbook, E2_05_Príloha_ZEN_Pokladňa1_MM_2010

16 content / taxt, obsah HQs Inspector Br Admin monthly E2_05_01_ZEN_Barkassee01_SK_MH_2010                  

17 advance pay / zálohová platba HQs Inspector Br Admin monthly E2_05_01_ZEN_Barkassee01_SK_MH_2010                  

= banking

18 bank account / transfer / bežný platobný účet Management HQs Admin daily

19 authority signature  / splnomocenstvo Management HQs Admin monthly

= accounting / cash flow

20 monthly Management HQs Inspector monthly

21 yearly Management HQs Inspector yearly

22 tax management / daňovníctvo Management HQs Inspector yearly

= personell insurance / osobná poistka

23 reporting BrCh Br Admin case to case

24 reporting HQs Inspector HQs Admin monthly



 

 

 

 

 

 

D   Administration / Administrácia HQs Inspector BrCh

1 phones / mobile / lists HQs Inspector BrCh / Br Admin monthly

2 leave / voľno HQs Admin Br Admin monthly D1_01_02_ZEN_urlaub

3 sickness / chorobnosť HQs Inspector Br Admin monthly D1_01_01_ZEN_Krank

4 dispatcher dispečer HQs Inspector BrCh daily

5 Handbook Management / HQs Admin BrCh yearly

6 Technician's handbook Management / HQs Admin BrCh / Br Admin / Techn. yearly
D4_01_01_ZEN_Techn=A2_01_ZEN_Obsah príručky 

technika01SK_VL_2007 ???, 

7 Manners Management BrCh yearly A5-05_01_ZEN_MannersE0_VH_2010              

8 inventory list / inventarizačný list Management / HQs Admin BrCh / Br Admin monthly H3_03_ZEN_Inventur.

9 inventory / inventúra Management / HQs Admin BrCh / Br Admin yearly H3_03_ZEN_Inventur.

11 documentation / dokumentácia HQs Inspector HQs / Br Admin yearly

12 Registraturplan / Registračný plán HQs Inspect BrCh / BrAdmin yearly A1_04_04_ZEN_Reg

13 contract w. Customer / kontakt zo zákazníkom Management / HQs Inspect BrCh case to case A4_01_ZEN_vertraeg

14 contract  w. Staff / Kontakt s personálom Management / HQs Inspect BrCh / Admin case to case A4_01_ZEN_vertraeg - všeobecne o zmluvach

15 HOLLEN news Management BrCh / Br PSA quarterly A5_03_01_ZEN_HOLLENnews01_VH_2007                    

16 language training / jazykové vzdelávanie Management / HQs Inspect quarterly
D2_02_01_ZEN_Spra, D2_03_ZEN_Jazykové vzdelávanie02 

SK_VH_2007,              

= Documentation / Dokumentácia

17 basic documents / základný dokument Management  Management yearly

18 WEB site / advertisement Management / HQs Inspect BrCh  yearly A5_04_ZEN_HOLLEN web Aenderung03_VH_2009/???

19 Briefing Material / Informačný materiál Management / HQs Inspect BrCh yearly A5_05_ZEN_briefing01D_VH_2008 ????

20 archive / Archív Management / HQs Inspect Br Admin yearly

21 Contracts / Kontakty Management / HQs Inspect BrCh yearly A4_01_ZEN_Vertraeg

22 Legal issues / Právne otázky Management BrCh , HQs QS yearly

23 Files / Archív HQs Inspector BrCh / User yearly

 Intra Net

23 Content / Obsah Management / HQs Inspect BrCh / Admin / Cielontko yearly

24 User / Užívateľ Management / HQs Inspect BrCh / Admin / Cielontko yearly

Building / Budova 

25 Status / Repair / Stav, oprava Management / HQs Inspect BrCh yearly

26 Safety / Security / Bezbečnosť Management / HQs Inspect BrCh yearly

27 use of gas / electicity   / water / používanie plynu, el. voda Management / HQs Inspect BrCh yearly

28 Contracts / Kontakty Management / HQs Inspect BrCh yearly

29 Renting to staff HQs Admin / HQs Contro BrCh / Br Admin monthly A6_01_01_ZEN_Untetr

30 fire / gas / electrical protection Management / HQs Inspect BrCh yearly

E  Certification / Certifikácia HQs Inspector BrCh

1 ISO norm B1_03_01_ZEN_QS i

2 monitor / supervise Management HQs QS yearly

3 Enviroment - EMS Management / HQs Inspect BrCh / BrQS yearly

4 Safety - BOZP Management / HQs Inspect BrCh / BrQS yearly

5 preparation / execution Management / HQs Inspect BrCh / BrQS monthly

6 Lessons learned Management / HQs Inspect BrCh / BrQS yearly

7 Internal Audit Plan Management HQs QS yearly

8 education / vzdelanie Management HQs QS yearly

F  cars / forklift / trailor / autá, vysokozdvižné vozíky, prívesy HQs Inspector BrCh

1 servicebility / servis HQs Inspect BrCh daily

2 equipment / tyers / zariadenia HQs Inspect BrCh monthly

3 papers / vignette / dialničné známky HQs Inspect BrCh monthly

4 driver's book / vodičský preukaz HQs Inspect BrCh daily H2_01_ZEN_Fahrten.

5 inspection / repair / prehliadka/oprava HQs Inspect BrCh Km dependent

6 KM / gas / Km / benzín HQs Inspect BrCh monthly

7 driver's training / 1. Aid training ( advisor )/ poradca HQs Inspect BrCh yearly

8 buying / selling / nákup/predaj HQs Inspect daughters case to case

9 insurance / accidents / poistenie/nehody HQs Inspect BrCh yearly / case to case

10 POL supplier HQs Inspect accounting monthly

G  safety bezpečnosť HQs Inspector BrCh

1 training ( advisor ) /  školenie BrCh / V.L. BrCh / technician yearly / daily

2 equipment / closing / zariadenie, BrCh / HQs QS technician / user daily

3 fireextinguisher /  hasiace prístroje BrCh / V.L. BrCh QS yearly

4 emergency plans / núdzový plán HQs / V.L. BrCh yearly

H  health / hygiene HQs Inspector BrCh

1 education ( advisor ) / vzdelanie výučba BrCh / V.L. all daily

2 sick call / chhorobnosť spôsob hlásenia BrCh Admin / accounting case to case

3 cleaning / upratovanie všeobecne BrCh user daily

I  billeting HQs Inspector BrCh
1 allocation , prices / rezervovanie, ceny BrCh monthly

2 inventory, cleanness / inventár čistota BrCh case to case / monthly

3 repair / oprava údržba BrCh yearly

4 payment / platba BrCh Admin monthly

Note: HQs Controller = M. Mozova from accounting

        HQs Inspector  = Milan Ďuračka  / L. Selc from HQs



 

 

PRÍLOHA P 2: PROGRAM INTERNÝCH AUDITOV NA ROK 2012  

 

 

P
ro

g
ra

m
 i
n

te
rn

ý
c

h
 a

u
d

it
o

v
 p

re
 r

o
k

 2
0

1
2

  
  
  
  
  
 

B
1

_
0

4
_

Z
E

N
_

P
la

n
 i
n

te
rn

yc
h

 a
u

d
it
o

v 
2

0
1

2
_

0
1

_
Ď

M
_

2
0

1
2

Ja
n
u
á
r

F
e
b
ru

á
r

M
a
re

c
A

p
rí
l

M
á
j

Jú
n

Jú
l

A
u
g
u
s
t

S
e
p
te

m
b
e
r

O
k
tó

b
e
r

N
o
ve

m
b
e
r

D
e
c
e
m

b
e
r

V
W

 S
K

 /
 W

a
re

n
fil

te
r

2
8
.3

7
.8

1
0
.1

1

S
A

S
/F

a
u
re

c
ia

2
8
.3

1
1
.7

7
.8

1
0
.1

1

P
la

s
ti
c
 O

m
n
iu

m
8
.2

2
3
.5

1
3
.9

A
P

P
 L

o
z
o
rn

o
8
.2

2
3
.5

1
1
.7

1
3
.9

T
e
c
h
n
ic

i
1
3
.9

P
re

d
s
ta

vi
te

ľ 
m

a
n
a
ž
m

e
n
tu

 p
re

 I
S

M
1
2
.1

2

V
e
d
e
n
ie

+
b
u
d
o
va

 (
E

M
S

+
B

O
Z
P

)
1
2
.1

2

V
W

 S
K

P
ra

c
o

v
is

k
o

M
e
s
ia

c

P
SA

 S
K

P
S

A
- 

lin
k
a

1
8
.5

.
2
1
.9

P
S

A
 -

 p
lo

c
h
a

9
.3

2
1
.9

F
a
u
ré

c
ia

 H
lo

h
o
ve

c
9
.3

1
2
.1

0

F
a
u
ré

c
ia

 T
rn

a
va

1
8
.5

.
1
2
.1

0

L
e
o
n
i 
T
rn

a
va

1
8
.5

.

In
te

rn
ý
 a

u
d
ít
o
r

1
6
.1

1

P
SA

 S
K

K
IA

 S
K

K
IA

 Ž
ili

n
a

2
7
.1

1
3
.4

.
1
9
.1

0
7
.1

2

M
O

B
IS

2
7
.1

1
3
.4

.
1
9
.1

0

Jo
h
n
s
o
n
 C

o
n
tr

o
ls

2
7
.1

2
1
.6

1
9
.1

0

F
rý

d
e
k
 -

 M
ís

te
k

1
7
.2

2
1
.6

7
.9

.

G
e
tr

a
g
 K

o
š
ic

e
2
6
.1

1
2
.4

.
1
8
.1

0

D
o
ln

ý
 K

u
b
ín

1
7
.2

7
.9

.

T
e
c
h
n
ic

i
7
.9

.
2
3
.1

1

In
te

rn
ý
 a

u
d
ít
o
r

1
4
.1

2

H
O

LL
EN

 C
Z

K
IA

 S
K

Š
K

O
D

A
 M

la
d
á
 B

o
le

s
la

v
2
3
.2

2
9
.3

2
5
.1

0
1
7
.1

2

Š
K

O
D

A
 K

va
s
in

y
3
0
.3

2
7
.9

L
ib

e
re

c
2
3
.2

2
6
.4

3
0
.8

T
ru

tn
o
v

2
2
.2

2
5
.4

3
1
.8

2
6
.1

0

In
te

rn
ý
 a

u
d
ít
o
r

2
9
.1

1

T
e
c
h
n
ic

i
1
.6

A
u

d
it
o

r:
T

e
ré

zi
a

 B
ra

n
ic

k
á

V
e

d
ú

c
i 
a

u
d

it
o

r

E
va

 V
e

xl
e

ro
vá

M
il
a

n
 Ď

u
ra

č
k
a

 

Ľ
u

b
o

m
ír

 J
e

n
č
o

Ľ
u

d
o

ví
t 
Š

e
lc

H
O

LL
EN

 C
Z



 

 

PRÍLOHA P 3: PL ÁN INTERNÉHO AUDITU 

 

  

 



 

 

PRÍLOHA P 4: KONTROLNÝ LIST 

 

 

  



 

 

PRÍLOHA P 5: PROTOKOL O INTERNOM  AUDITE 

 


