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 Abstrakt 

Táto diplomová práca sa zaoberá témou „Optimalizácia procesov v sklade 

komponentov“.  Prvá kapitola sa zaoberá so zoznámením so spoločnosťou INA Kysuce, spol. 

s r.o., v ktorej bola vykonávaná praktická časť diplomovej práce.  

Teoretická časť sa zameriava na problematiku praktickej časti. Tematika je rozdelená 

do troch kapitol, ktoré riešia riadenie materiálového toku pomocou logistiky, štíhlosť logistiky 

a skladovú logistiku. 

Praktická časť pozostáva zo 4 kapitol. V prvej kapitole je analyzovaný súčasný stav, 

tzv. IST stav, v druhej kapitole sú uvedené návrhy na zlepšenie IST stavu, v tretej kapitole sú 

aplikované návrhy na zlepšenie a zavedenie stavu SOLL, čo predstavuje stav po navrhnutých 

zlepšeniach v procese. Sú vykonané a porovnané časové snímky IST a SOLL stavu. Posledná 

kapitola za zaoberá ekonomickým vyhodnotením, ktoré bolo dosiahnuté SOLL stavom. 

Kľúčové slová 

Riadenie materiálového toku; štíhlosť; plytvanie – MUDA; skladové operácie.  

Abstract 

This diploma thesis deals with the topic "Optimizing processes in the warehouse 

components". The first chapter deals with becoming familiar with the company INA Kysuca 

al. Ltd., where was carried out practical part of the thesis.  

The theoretical part focuses on the issue of the practical part. Theme is divided into 

three chapters that address the management of material flow using the logistics, slenderness of 

logistics  and warehouse logistics.  

The practical part consists of four chapters. In the first chapter is analyzed at the same 

time the condition so-called IST condition, in the second chapter sets out  proposals to 

improve the state of IST, in the third chapter are applied suggestions for improvement and the 

introduction of state SOLL, which representing the state after the proposed improvements in 

the process. They are performed and compared images IST time and SOLL state. A final 

chapter addresses the economic evaluation of, which was reached SOLL state. 
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Úvod

Dnešný svet sa neustále mení a vyvíja, rovnako tak musia v tomto trende pokračovať 

podniky. Nestačí uţ len zachytiť nové trendy v oblasti marketingu, technológií 

a informačných systémoch. Na sile naberajú nové potreby, metódy a prístupy k riadeniu 

a optimalizácií interných procesov. A tu sa kladie dôraz na zoštíhlenie.  Štíhle procesy sú 

zbavené všetkých činností, ktoré zvyšujú náklady bez toho, aby zvyšovali ich hodnotu.  

Medzi nástroje analýzy procesov, ktoré sú nutné k ďalšiemu vývoju v oblasti zlepšovania, 

patria aj časové štúdie.  Vo svojej podstate snímkovanie a analýza práce zaisťuje priehľadné 

výstupy v podobe vyuţitia časového fondu pracovníkov aj strojov, hodnotí sa komplexnosť 

a postupnosť procesov.  Samotná analýza je potom dotváraná návrhmi na zlepšenie súčasného 

stavu. Tieto výstupy môţu byť rozhodujúcim nástrojom zvyšovania výkonnosti, 

konkurencieschopnosti a teda aj ekonomickej úspešnosti podniku.   

Táto práca sa zameriava na riadenie oblasti materiálu. Riadenie oblasti materiálu je pre 

celkový logistický proces ţivotne dôleţité. Pokiaľ podnik nezabezpečí efektívne a účinné 

riadenie toku vstupných materiálov, výrobný proces nebude schopný vyrábať produkty za 

poţadovanú cenu, a to v dobe, kedy sú tieto produkty poţadované pre distribúciu zákazníkom. 

Je preto dôleţité, aby sa kládol dôraz na efektívne riadenie vstupných materiálov, 

odstraňovanie plytvania, či zoštíhľovanie procesov.  

Hlavným cieľom diplomovej práce je optimalizovanie procesov v sklade 

komponentov. Respektíve zredukovanie času od prijatia tovaru aţ po jeho uskladnenie.  

V závislosti siliacich konkurenčných tlakov a stále rastúcich zákazníckych poţiadavkou 

na zniţovanie ceny, rast kvality a skracovanie času dodávok, sú podniky nútené neustále 

auditovať svoje procesy a snaţiť sa o ich trvalé zlepšenie. 
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1. Ekonomicko-technické zoznámenie so spoločnosťou INA Kysuce, 

spol.  s r. o.  

Praktická časť bola vykonávaná v spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o., ktorá slúţi 

ako výrobný závod skupiny Scheaffler. Globálne pôsobiaca skupina podnikov je popredným 

svetovým výrobcom loţísk a renomovaným dodávateľom pre automobilový priemysel. 

V roku 2012  spoločnosť dosiahla obrat okolo 11,1 miliárd eur.  Schaeffler sa povaţuje za 

jeden z najväčších nemeckých a európskych priemyselných podnikov v rodinnom vlastníctve. 

Má viac ako 76 000 pracovníkov po celom svete. Pôsobí v 50 krajinách zo 180 pracoviskami 

s výrobnými podnikmi, výskumnými a vývojovými centrami, obchodnými zastúpeniami, 

inţinierskymi kanceláriami a školiacimi strediskami. 

1.1 Predmet podnikania 

Predmetom podnikania spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o., sú nasledujúce činnosti: 

 Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj konečným spotrebiteľom 

(maloobchod) v rozsahu voľnej ţivnosti, 

 kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj iným prevádzkovateľom 

ţivnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej ţivnosti, 

 vývoj a výroba valivých loţísk a príslušenstva,  

 výroba, vývoj a opravy strojov a strojných zariadení,  

 výroba nástrojov, 

 kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov,  

 frézovanie, sústruţenie a iné obrábanie kovov,  

 povrchová úprava kovov,  

 výroba vojenského materiálu (mimo zbraní a streliva). 

1.2 Výrobný program  

Výrobný program spoločnosti je nasledovný: 

 Presné radiálne guľkové loţiská, 

 presné malé guľkové loţiská, 

 upínacie loţiská, 

 loţiská s loţiskovými telesami, 

 loţiská s prírubovými loţiskovými telesami, 

 napínacie loţiskové telesá, 
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 loţiskové telesá z plechu, 

 nastavovacie krúţky z ocele, 

 liatinové loţiskové telesá. 

1.3 Výrobná základňa, výrobné technológie 

Zoznam technológií pouţívaných v INA Kysuce, spol. s r.o.: 

- Sústruţenie, - tryskanie, - galvanizácia, 

- valcovanie, - popisovanie laserom, - pozinkovanie, 

- preťahovanie, - pranie, - rezanie, 

- kalenie, - razenie, - odhraňovanie, 

- brúsenie, - frézovanie, - vŕtanie, 

- honovanie, - vstrekovanie, - lakovanie. 

- lapovanie, - omieľanie, 

 

1.4 Zákazníci a trhy 

Spoločnosť INA Kysuce, spol. s r. o., disponuje zo zákazníkmi, ktorými  sú významné 

spoločnosti najmä v oblasti automobilového priemyslu, výroby do poľnohospodárskych 

strojov, produkcie prístrojov a zariadení pre stavebný priemysel. Top 15 zákazníkov: 

 Volksvagen AG,   

 SKF, 

 ZF Lemfoerder,   

 Zitec,
 
 

 Ford,    

 Peugeot, 

 BMW,   

 Konrad Haluk,  

 Thyssen Krupp,   

 ZF Lemfoerder USA, 

 Gates Polska, 

 Daimler, 

 Linde Material, 

 Contitech, 

 Carl Werthenbach. 
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1.5 Organizačná štruktúra 

Organizačná štruktúra spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o. zobrazuje obr. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Organizačná štruktúra INA Kysuce, spol. s r. o. 

 

1.6 Hospodárenie spoločnosti 

Hospodárenie spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o. nie je dostupné z dôvodu, ţe je jednou 

z dcérskych spoločností celkovej spoločnosti Schaeffler Group.  
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2. Riadenie toku materiálu pomocou logistiky 

Logistika je veľmi široký odbor, ktorý vo viacerých ohľadoch a do veľkej miery 

ovplyvňuje ekonomickú úroveň podniku. Pokiaľ je podnik úspešný, vrcholový management 

sa väčšinou o logistiku nezaujíma, začína si ju všímať aţ v okamţiku, kedy nastávajú 

problémy. [16] 

Integrálnou súčasťou procesu logistického riadenia je riadenie oblasti materiálu, ktoré 

zahrňuje správu surovín, súčiastok, výrobných dielov, baliacich materiálov a zásob vo výrobe. 

[15] 

Na obr.2 je ukáţka jednoduchého schéma toku materiálu a informácií vo výrobnom 

podniku. Je zreteľné, ţe tok informácií je ďaleko rozvetvenejší. Získané informácie poslúţia 

prevaţne k zisteniu skutočného stavu na základe ktorom sa uskutočnia určité rozhodnutia. Vo 

výrobnom podniku sú najdôleţitejšie tie rozhodnutia, ktorými sa riadi tok materiálu. [16] 

Nákup       Plán zásobovania              Plán výroby     Spracovanie objednávok           Obj. zákazníka 

 

Objednávka (Obj.) 

 

Dodávateľ     ► Sklad materiálov a dielov  ►  VÝROBA ► Sklad hotových výrobkov      ►      ZÁKAZNÍK 

 

 

                                ► Tok materiálu                                      tok informácií 

Obr. 2 Tok informácií a materiálu [16] 
  

Logistika mala v priebehu doby rôzne mená, vo väčšine prípadoch sa viazala k pohybu 

materiálu. V anglicky písanej literatúre sa vyskytujú dané termíny: [9] 

 Business logistics – podniková logistika. 

 Channel management – riadenie (distribučných) kanálov. 

 Distribution – distribúcia. 

 Industrial logistics – priemyslová logistika. 

 Logistical management – logistické riadenie. 

 Materials management – riadenie materiálu. 

 Physical distribution – distribúcia tovaru (fyzická distribúcia). 

 Qick-response systems – systémy „rýchlej odozvy“. 

 Supply chain management – riadenie zásobovacích (dodávkových) reťazcov. 

 Supply management – riadenie zásobovania. 
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Medzi hlavné logistické činnosti s anglickými ekvivalentmi sa zaradzujú nasledovné: 

 Customer service – Zákaznícky servis. 

 Demand forecasting (planning) – Prognózovanie (plánovanie) dopytu. 

 Inventory management – Riadenie stavu zásob. 

 Logistics communacations – Logistická komunikácia. 

 Material handling – Manipulácia s materiálom. 

 Order processing – Vybavovanie objednávok.  

 Packaging – Balenie. 

 Parts and service support – Podpora servisu a náhradné diely. 

 Plant and warehouse site selection – Stanovenie miesta výroby a skladovania. 

Z daných bodov moţno usúdiť, ţe veľa činností sa viaţe k toku materiálu a informácii. [9] 

2.1 Definícia logistického riadenia 

Veľká väčšina vyššie uvedených pojmov má spoločné to, ţe sa týka toku tovaru 

a materiálu z miesta vzniku do miesta spotreby, v niektorých prípadoch dokonca aţ do miesta 

likvidácie. Americká organizácia The Council of Logistics Management (CLM) definuje 

pojem logistického riadenia nasledovne: 

„Proces plánovania, realizácie a riadenia efektívneho, výkonného toku a skladovania 

tovaru, sluţieb a súvisiacich informácií z miesta vzniku do miesta spotreby, ktorého cieľom je 

uspokojiť poţiadavky zákazníkov.“ 

Táto definícia zahrňuje tok materiálu a sluţieb v sektoru výrobnom i v sektore sluţieb. Do 

sektoru sluţieb v tomto pojatí sú zahrňované spoločnosti ako je štátna správa, nemocnice, 

banky, maloobchod a veľkoobchod. Navyše je potreba sa zaoberať i nasledovnou likvidáciou, 

recyklovaním a opätovným pouţitím produktov, nakoľko logistike sa v poslednej dobe 

v zvýšenej miere priradzuje zodpovednosť za tieto oblasti ako odstraňovanie obalového 

materiálu, ako náhle je tovar dodaný, alebo odvoz fyzicky i morálne zastaraných zariadení. [9, 

16] 

Niektoré z veľa činností, ktoré moţno zahrnúť do oblasti logistiky sú uvedené na obr. 3. 

Táto schéma ilustruje, ako logistika závisí na prírodných, ľudských, finančných 

a informačných zdrojoch ako na svojich vstupoch. Dodávatelia poskytujú suroviny, ktoré 

logistika riadi vo forme surovín, zásob vo výrobe a hotových výrobkov. Riadiace činnosti 



7 
 

 
 

poskytujú rámec pre logistické činnosti, ako je plánovanie, implementácia a riadenie. Výstupy 

logistického systému sú konkurenčné výhody, vyuţitie času a miesta, efektívne zásobovanie 

zákazníka a poskytovanie súhrnu logistických sluţieb tak, ţe sa logistika stáva kapitálom 

podniku. Tieto výstupy sú výsledkom efektívne a hospodárne prevádzaných logistických 

činností, ktoré sú zobrazené v spodnej časti obr. 3. [9] 

 

Riadiace činnosti 

Plánovanie Implementácia Riadenie 

 

Logistické vstupy                                                                                          Logistické výstupy 

 
Prírodné 

zdroje 
 

 
Dodávatelia                                                            Zákazníci 

Orientácia 

na marketing 

Ľudské zdroje Vyuţitie 

času 

a miesta 

Finančné 

zdroje 

Efektívne 

zásobovanie 

zákazníka 

Informačné 

zdroje 

Majetkové 

prínosy 

 

 
Logistické činnosti 

 

 Zákaznícky servis, 

 prognózovanie dopytu, 

 distribučná 

komunikácia, 

 riadenie stavu zásob, 

 riadenie pohybu 

materiálu, 

 vybavovanie 

objednávok, 

 zaistenie náhradných 

dielov a servis, 

 výber lokality závodu 

a skladu, 

 riadenie nákupu, 

 balenie tovaru, 

 riadenie vráteného 

tovaru, 

 recyklácia (spätná 

logistika), 

 doprava a preprava, 

 skladovanie. 

 

 

Obr. 3 Zloţky logistického riadenia  
 

2.2 Úlohy riadenia oblasti materiálu 

Logistické riadenie sa zaoberá efektívnym tokom surovín, zásob vo výrobe a hotových 

výrobkoch z miesta vzniku do miesta spotreby na čo poukazuje obr. 4. Integrálnou súčasťou 

procesu logistického riadenia je riadenie oblasti materiálu, ktoré zahrňuje správu surovín, 

súčiastok, výrobných dielov, baliacich materiálov a zásob vo výrobe. Z formálneho hľadiska 

bude implementácia riadenia oblasti materiálu vyţadovať samostatného manaţéra 

Logistické riadenie 

Suroviny Zásoby 

vo 

výrobe 

Hotové 

výrobky 
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zodpovedného za plánovanie, organizovanie, motivovanie a kontrolu všetkých týchto 

činností, ktorý sa bude v prvom rade zaoberať tokom materiálu do organizácie. [16] 
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Obr. 4 Oblasť vplyvu logistiky 

 

Riadenie oblasti materiálu je pre celkový logistický proces ţivotne dôleţité. Aj keď sa 

riadenie materiálu priamo nedotýka konečných zákazníkov, rozhodnutia prijaté v tejto časti 

logistického procesu priamo ovplyvňujú úroveň poskytovaného zákazníckeho servisu, 

schopnosť podniku konkurovať iným firmám a hladinu predaja a zisku, ktorý je podnik 

schopný na trhu dosahovať. [9, 16] 

Pokiaľ podnik nezabezpečí efektívne a účinné riadenie toku vstupného materiálu, výrobný 

proces nebude schopný vyrábať produkty za poţadovanú cenu, a to v dobe, kedy sú tieto 

produkty poţadované pre distribúciu zákazníkom. Preto je dôleţité, aby riadiaci pracovníci 

v oblasti logistiky správne chápali úlohu riadenia materiálu a jeho vplyv na skladbu nákladov 

a poskytovaných sluţieb. Vo výrobnom prostredí môţe nedostatok správnych materiálov 
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v dobe, kedy sú potrebné, viesť ku spomaleniu výroby, alebo dokonca k výpadku výroby 

a týmto dôsledkom môţe dôjsť k vyčerpaniu zásob (hotových výrobkov). [16] 

Naznačená elipsa na obr. 4 zobrazuje komplexnosť logistiky v oblasti riadenia materiálu 

vo výrobnom podniku. 

Prevádza sa rozbor vplyvu logistiky na jednotlivé činnosti vo výrobnom podniku. Činnosť 

postupuje v smere toku materiálu. 

V súčasnej dobe vo viacerých podnikoch sa neoddeľuje oddelenie nákupu od oddelenia 

zásobovania, čo je povaţované za chybu. Oddelenie nákupu má za úlohu zaistiť: 

 výber dodávateľa, 

 preveriteľnosť dodávateľa, 

 vypracovanie dodávateľsko – odberateľskej zmluvy, 

 neustále vyhľadávanie výhodnejších dodávateľov, 

 informovateľnosť vývoja o novinkách v oblasti nákupu.  

Oddelenie zásobovania má nasledujúce povinnosti, ktoré musia byť zaistené: 

 dodávky potrebných komponentov pre výrobu s ohľadom na minimalizáciu nákladov, 

 t.j. operatívne riadenie (materiálové dispozície) materiálového toku na vstupu do 

podniku. 

Riadenie výroby je činnosť, ktorá tradične spadá pod úsek výroby, len málo podnikov túto 

činnosť zaraďuje do kompetencie logistiky. Postavenie riadenia výroby v rámci 

organizačného schéma nie je podstatné, pretoţe ako výroba, tak logistika poskytujú vstupy 

pre proces plánovania a riadenia výroby. [16] 

Výroba ovplyvňuje logistický proces a naopak v dvoch základných smeroch. Po prvé, 

plán distribúcie prostredníctvom výrobnej činnosti určuje mnoţstvo a typ hotových výrobkov, 

ktoré sa vyrábajú. To zasa ovplyvňuje, kedy a ako sú výrobky distribuované zákazníkom 

firmy. Za druhé, výroba bezprostredne určuje aká je potreba surovín, súčiastok, dielov a ich 

miesto potreby, pouţívaných vo výrobnom procesu. Z toho vyplýva, ţe rozhodnutie v oblasti 

riadenia výroby musí byť spoločne zdieľané ako výrobou, tak logistikou. [9, 16] 

Postupným rozborom v smere toku materiálu (obr. 4) nasleduje distribúcia ktorá zaisťuje: 
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 Vysokú úroveň sluţieb, 

 vybudovanie siete fyzickej distribúcie (počet medzičlánkov, skladov a ich kapacity), 

 vhodný podiel zásob skladovaných v jednotlivých skladoch, 

 moţnosť priameho predaja. 

Zaujímavou otázkou je postavenie vývoja z pohľadu logistiky. Vplyv logistiky do procesu 

vývoja nového výrobku môţe priniesť radu výhod. Vývoj prihliada: 

 V prvom rade k poţiadavkám zákazníkov, 

 k nákladom v celom logistickom reťazci (poţiadavky na dopravu a skladovanie – 

problémy s dodávateľmi apod.).  

Marketing musí prideľovať zdroje v rámci marketingového mixu (4P) tak, aby bola 

maximalizovaná dlhodobá rentabilita spoločnosti. Marketingový mix vyţaduje, pokiaľ chce 

byť spoločnosť úspešná, maximálne sústredenie úsilia na to, aby bol správny produkt za 

správnu cenu, podporený správnou propagáciou, k dispozícií na správnom mieste. V zaistení 

správneho miesta hrá logistika kľúčovú úlohu. [16] 

Obsahom logistiky je integrálne riadenie všetkého materiálového toku podnikom ako 

celku (vrátane toku od dodávateľov a toku k odberateľom). Pojem integrácia moţno chápať 

ako management a zahrňuje:  

 Analýzu, 

 vytvorenie systémov (návrh a realizáciu), 

 plánovanie, 

 riadenie v uţšom slova zmysle, 

 kontrola procesov. 

Na obr. 5 je veľmi zjednodušene zakreslený grafický „výpočet“ dodacej lehoty určitého 

výrobku. Vhodným riadením jednotlivých činností, bez ich skracovaní moţno docieliť 

podstatného skrátenia dodacej lehoty. [4] 
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Obr. 5 Vplyv organizácie toku materiálu na skrátenie dodacej lehoty 

S postupným rozvíjaním a dospievaním podnikov sa začína úloha riadenia v oblasti 

materiálu rozlišovať, pretoţe podniky musia reagovať na nové podmienky ekonomiky, ktorej 

určujúcim faktorom uţ nie je strana ponuky (výroba), ale strana dopytu (trhu).  V tab. 1 sú 

uvedené niektoré základné rozdiely medzi tradičnými úlohami, kedy v podnikoch hralo 

riadenie oblasti materiálu, a medzi súčasnými podmienkami, kedy je riadenie oblasti 

materiálu povaţované za súčasť produkčných procesov podniku. [16] 

Tab. 1 Staré a nové pojatie riadenia oblasti materiálu 

Kritérium Staré pojatie Nové pojatie 

Trh Trh predávajúceho; nízka 

konkurencia; vývozné 

obmedzenie 

Trh kupujúceho; silná 

konkurencia; globalizácia trhu 

Výrobky Malý sortiment; dlhý ţivotný 

cyklus; nízka úroveň 

technológie 

Široký sortiment; krátky ţivotný 

cyklus; vysoká úroveň technológie 

Výroba Plné vyťaţenie výrobných 

kapacít; nízka pruţnosť; dlhé 

celkové doby dodania 

(výroby); nízke náklady 

prevyšuje výroba vlastnými 

Plné vyťaţenie kapacít; vysoká 

pruţnosť; mále výrobné série 

(nízke objemy) výroby; krátke 

celkové doby výroby; nízke 

náklady; prevaţuje nákup 

         Dodacia lehota 

1 2 

2 

1 

            Dodacia lehota 

       Dodacia lehota 

1 
2 

3 

3 

3 Výrobný proces bez 

synchronizácie 

Výrobný proces so 

synchronizáciou 

výroby a montáţe  

Výrobný proces so 

synchronizáciou 

nákupu, výroby a 

montáţe 

... termín dodávky 

... skrátenie dodacej     

lehoty 

1...nákup 

2...výroba 

3...montáţ 
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silami (nie nákup z externých 

zdrojov) 

z externých zdrojov  

Úroveň servisu Vysoká úroveň servisu; 

vysoké stavy zásob; pomalý 

logistický proces, dlhé doby 

prepravy  

Vysoká úroveň servisu; nízke 

stavy zásob; rýchly logistický 

proces; krátke doby prepravy 

Informačné 

technológie 

Ručné spracovanie dát; 

papierová administratíva 

Elektronické spracovanie dát 

Podniková 

stratégia 

Orientácia na výrobu Orientácia na trh 

 

Aj keď mnohé veci si zachovávajú svoju dôleţitosť i podľa nového pojatia, napr. 

dôraz na vysokú úroveň zákazníckeho servisu alebo zniţovanie nákladov, je moţné pri 

charakteristike súčasných podmienok riadenie materiálu pozorovať niektoré nové trendy 

a priority: globálne orientácie, skracovanie ţivotného cyklu výrobkov, niţšie stavy zásob, 

elektronické spracovanie dát a zameranie trhu. [9] 

Do predmetu riadenia oblasti materiálu sa zahrňujú 4 základné činnosti: 

1. Predvídanie materiálových poţiadavkou. 

2. Zisťovanie zdrojov a získavanie materiálov. 

3. Dopravenie a zavedenie materiálu do podniku. 

4. Monitorovanie stavu materiálu ako beţného aktíva. 

Funkcie, ktoré vykonávajú materiálový inţinieri zahrňujú: nákup, kontrola stavu zásob 

surovín a hotových výrobkov, príjemku a uskladnenie materiálu, výrobné plánovanie 

a dopravu. Sú to vzájomne prepojené a vzájomne na seba pôsobiace subsystémy. 

Cieľom riadenia oblasti materiálu je riešiť materiálové problémy z celopodnikového 

hľadiska t.j. (optimalizovať), a to predovšetkým koordinácie výkonu rôznych materiálových 

funkcií, poskytovaním komunikačnej siete a riadením toku materiálu. 

Konkrétne ciele riadenia oblasti materiálu sú tesne spojené zo základnými cieľmi podniku, 

ktoré spočívajú k dosiahnutiu prijateľnej úrovne rentability alebo návratnosť investícií 

a v udrţaní pozície v stále náročnejšom konkurenčnom prostredí trhu. [16] 
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Obr. 6 Ciele integrovaného riadenia oblasti materiálu 

 

Na obr. 6 sú znázornené hlavné ciele a úlohy riadenia oblasti materiálu: nízke náklady, 

vysoká úroveň servisu, zaistenie kvality, nízka úroveň viazaného kapitálu a podpora ostatných 

funkcií (útvaru). Je zrejmé, ţe kaţdý z týchto cieľov je spojený s celkovými cieľmi podniku. 

Pri posudzovaní jednotlivých cieľov je preto nutné na tok materiálu pozerať zo širšej 

perspektívy celého systému, t.j. od dodávateľských zdrojov po konečných zákazníkov. [9] 
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3. Koncept štíhlej výroby a štíhlej logistiky  

Stavebným kameňom štíhlosti je systematický prístup k identifikácií a eliminácií činností 

a aktivít nepridávajúc hodnotu pre zákazníka pomocou sústavného zlepšovania toku 

a perfektnosti vo všetkých činnostiach. Výsledkom štíhleho podniku je potom menšia 

spotreba ľudskej práce, kapitálu, priestoru, materiálu a času. [2] 

 
Obr. 7 Piliere štíhleho a inovatívneho podniku 

 

Ako uvádza obr. 7, štíhlosť podniku pozostáva zo štyroch základných pilierov, počnúc 

štíhlou logistikou, pokračujúc štíhlou výrobou a vývojom a končí štíhlou administratívou. 

Aby bol podnik štíhly, musí skompletizovať všetky piliere, aţ potom bude vytvorený kladný 

synergický efekt – efekt spoločného pôsobenia, súčinnosti. Prínos sa nesčíta, ale priamo 

násobí. [11] 

3.1 Vznik štíhlosti 

Prvá firma, ktorá po prvý krát aplikovala metódy a techniky štíhlosti je povaţovaná 

automobilka Toyota, ktorá je známa prístupom odstraňovaním plytvania prírodnými, 

ľudskými a podnikovými zdrojmi. Je tieţ známa ako "Systém výroby Toyota“ (Toyota 

Production System – TPS). [10] 

TPS je systém, ktorý funguje na základe predávania jasne definovanej zodpovednosti 

zamestnancom v kaţdom výrobnom kroku a podporuje snahu kaţdého pracovníka tímu 

v snahe zlepšiť celkové procesy. TPS vychádza zo 14 zásad celkovej koncepcie firmy Toyota, 

jedná sa o prehľad kultúrnych faktorov na ktorých je systém zaloţený. [10] 
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Taiichi Ohno o štíhlej výrobe : “Časovú os skracujeme elimináciou strát, ktoré nemajú 

ţiadnu pridanú hodnotu.“ [14] 

Štíhlosť logistiky sa snaţí o plynulý tok materiálu, rozpracovaných výrobkov, informácií 

o eliminácii strát v priebehu celého výrobného procesu. Predpoklad pre zniţovanie zásob 

v podniku je snaha o plynulosť tokov. [5] 

Štíhla logistika je filozofia, ktorá skracuje priebeţný čas tým, ţe eliminuje plytvanie, aby 

včas boli dodávané výrobky, pri vynaloţení nízkych nákladov a vo vysokej kvalite.  Snaţí sa 

pre podnik vytvoriť cestu, aby bol schopný vyrábať viac, aby boli minimalizované reţijné 

náklady, aby sa dalo čo najefektívnejšie vyuţívať svoje existujúce plochy a výrobné zdroje. 

Dôvodom je, ţe podmienky štíhlosti sa vytvárajú uţ v predvýrobných etapách a sú silne 

ovplyvňované procesmi  v administratíve alebo  logistickým reťazcom. [6] 

3.2 Pridaná hodnota 

Pre štíhlosť je charakteristické to, ţe sa podnik sústreďuje len na tie činnosti či oblasti, 

ktoré vytvárajú pridanú hodnotu zákazníkovi a minimalizuje straty či zbytočné plytvanie, tzn. 

všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo sluţby bez toho, aby sa zvyšovala ich hodnota. 

Štíhla logistika potrebuje vyuţívať systémy plánovania a riadenia zásob, ktoré berú do úvahy 

charakter výrobku a vďaka informáciám odberateľa prevádza potrebné ťahové signály (pull) 

odvodené z aktuálnych potrieb trhu.  

Štíhlosť taktieţ znamená štíhle myslenie v podniku. Bolo by chybou povaţovať za štíhly 

podnik firmu, kde sa síce pouţívajú štíhle nástroje, ale kultúra a myslenie ľudí by sa 

nezmenilo. Zmena v myslení všetkých zamestnancov a predovšetkým manaţérom dodáva 

pôvab celej podstate štíhlosti. [7] 

3.3 Priebežná doba  

Je to doba vlastného cyklu. Charakterizujeme ju ako súhrn čiastkových technologických 

a netechnologických časov, vrátane prerušenia, podľa toho, ako to vyţaduje postupné 

vykonávanie sledu jednotlivých operácií, ktoré prebehnú od okamihu vykonania prvej 

operácie na vstupnom materiáli, aţ po uskladnenie tovaru.  Na čo poukazuje aj obr. 8. [17] 
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Obr. 8 Odstraňovanie plytvania  

Skracovanie priebeţných časov pri odstraňovaní strát v kaţdom bode procesu vedie ku 

zvyšovaniu akosti a ku zniţovaniu nákladov, kedy sa zároveň zvyšuje bezpečnosť a morálka 

zamestnancov. [10] 

3.4 Plytvanie  

Vo filozofii štíhleho podniku patrí plytvanie ku kľúčovým pojmom. Japonci ho 

vyjadrujú slovom „muda“, Američania „waste“, Nemci „Verschwendung“, Poliaci 

„marnotrawstvo“. Všetko čo vedie ku zvyšovaniu nákladov výrobkov alebo sluţby bez 

toho, aby dochádzalo k zvyšovaniu ich hodnoty sa povaţuje za plytvanie. [6] 

Tie činnosti vo výrobnom procesu, ktoré nevytvárajú ţiadnu pridanú hodnotu a za 

ktoré zákazník nie je ochotný zbytočne platiť je označované plytvaním.  

Masaaki Imai hovorí: “MUDA  je večná, nikdy z procesov nezmizne.“  

Skúsenosti ukazujú, ţe pribliţne len 5% celkového času všetkých pracovníkov firmy 

vytvára pridanú hodnotu. To znamená, ţe aj tie najlepšie firmy majú k dispozícií viac neţ 

90% času na jeho premenu na čas, ktorý pridanú hodnotu vytvára. [1] 
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MUDA zahrnuje osem druhov strát, ktoré nevytvárajú ţiadnu pridanú hodnotu. Sú to 

činnosti, ktoré sprevádzajú plytvanie, predlţujú priebeţné doby, vyvolávajú potrebu 

vykonávať zbytočné pohyby v prípade potreby priblíţenia materiálu alebo nástrojov, 

vytvárajú nadmerné zásoby, poprípade je ich výsledkom  akékoľvek čakanie. [6] 

3.4.1 Druhy plytvania  

Druhy plytvania inak povedané aj druhy strát sú nasledovné: 

1. Nadvýroba – vyrábajú sa diely, na ktoré nie sú objednávky, teda sa jedná o výrobu na 

sklad. Pokladá sa za najhoršiu stratu v podobe nadbytočných zásob, v ktorých sa viaţe 

kapitál. Za nadvýrobu sa taktieţ povaţuje výroba, ktorá je zahájená príliš skoro. 

2. Čakanie – čakajúci robotníci, ktorý čakajú na nástroj, materiál, diely, opravu stroja, na 

rozhodnutie a pod.  

3. Doprava, premiestňovanie, ktoré nie sú nevyhnutné – jedná sa o veľké vzdialenosti 

medzi jednotlivými pracoviskami výrobného procesu,  spôsobujú potrebu 

neefektívneho prevozu materiálov, dielov alebo hotových výrobkov do skladov. 

Zbytočným premiestňovaním sa zvyšuje riziko poškodenia. Všeobecne platí, čím 

menej prepravy, tým lepšie.  

4. Nadmerné či nepresné spracovanie – podniknutie nepotrebných krokov vo výrobe 

napríklad z dôvodu zlého technologického postupu, navrhnutie zlého polotovaru, 

môţu vyvolať potrebu dodatočnej práce a tým predĺţenie výrobného procesu. Taktieţ 

aj výroba výrobkov vyššej kvality, neţ je potrebné, je povaţované za stratu. 

5. Nadbytočné zásoby – sú na ne viazané finančné prostriedky, jedná sa o nepotrebné 

zásoby surovín, polotovary či finálne výrobky. Sú spôsobené zlým plánovaním. Často 

dochádza k zastarávaniu výrobkov, alebo k ich poškodeniu. Nadbytočné zásoby 

zakrývajú však aj iné problémy, ako sú napríklad oneskorené  dodávky od 

dodávateľov, nevyváţenosť výroby, prestoje a pod. Snahou je zníţiť na čo najniţšiu 

úroveň zásoby rozpracovanej výroby aj skladové zásoby ako je to len moţné. 

6. Zbytočné pohyby – sú nepotrebné pohyby vykonávané na zle usporiadanom 

pracovisku, ktoré sa nedajú označiť za prácu. Zvyšujú pridanú hodnotu výrobku.  

7. Závady – výroba nezhodných výrobkov či opravy dielov. Spôsobujú sa tým náklady 

na výrobu, ale aj oneskorenie výroby z dôvodu opakovania operácie, manipulácie, 

kontroly, demontáţe a pod. Ak sa dostane chybný diel aţ ku zákazníkovi povaţuje sa 

to za najväčší problém.  
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8. Nevyuţitá tvorivosť zamestnancov – plytvanie schopnosťami, znalosťami, 

zručnosťami a nové zlepšenie zamestnancov. Je to dôsledok toho, ţe sa o svojich 

zamestnancov nezaujímame a nepočúvame ich. [14, 13] 

3.5 Štíhlosť a tradičné princípy  

 Porovnanie tzv. tradičných princípov a princípov štíhlosti zobrazuje nasledujúca tab.  

2 a obr. 9. [3] 

Tab.2 Tradičné princípy vrz. Štíhlosť 

Tradičné princípy  Štíhlosť 

Vysoká akosť, kvalita znamená vysoké 

náklady. 

Vysoká akosť, kvalita znamená nízke 

náklady. 

Vysoké výrobné dávky znamenajú nízke 

náklady. 

Vysoké výrobné dávky znamenajú vysoké 

náklady. 

Na robotníkov sa nedá preniesť ţiadna 

zodpovednosť. 

Na robotníkov je potrebné prenášať 

zodpovednosť a spolupracovať s nimi. 

Racionalizačné procesy prichádzajú „zhora“. Racionalizačné projekty vznikajú tam, kde 

vznikajú problémy. 

Zlepšenie a zníţenie výrobných nákladov sú 

moţné len s investíciami do automatizácie 

a mechanizácie. 

Zlepšenie je moţné dosiahnuť i bez veľkých 

investícii vyuţívaním potenciálu robotníkov. 

Pokrok v komplexných riešeniach. Pokrok je v mnoţstve malých riešení. 

Z termínových dôvodov sa musí niekedy 

pouţívať aj chybné komponenty a materiál. 

Chybné komponenty a materiál sa:  

- nepreberajú, 

- neobrábajú, 

- neposielajú ďalej. 

Určité percento chyb patrí k výrobe. Chyby a ich príčiny sa musia okamţite 

odstrániť. 

Akceptujú sa niektoré formy strát a plytvanie 

vo výrobe. 

Straty a plytvanie sa musia nevyhnutne 

odstrániť. 
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Obr. 9 Rozdiely medzi tradičnou a štíhlou výrobou  

Technológie štíhlosti sú motivované snahou preniesť niektoré činnosti a problémy mimo 

vlastný výrobný proces a riešiť ich v spolupráci s dodávateľmi, resp. riešenie niektorých 

problémov na dodávateľov priamo presunúť.  Zdokonalené verzie uplatnenia princípu štíhlosti 

dokonca naopak vyuţívajú podnetov a poţiadavkou odberateľov.  Výsledkom tohto snaţenia 

je prísne zoštíhlenie všade tam, kde to je moţné: 

- Redukcia zloţitostí výrobkov a výroby (prenesenie časti vývojových a výrobných 

činností na dodávateľa), 

- zmenšenie a odstránenie medzioperačných zásobníkov a skladov, 

- zjednodušenie výrobných procesov, materiálových a informačných tokov. 

Predpokladom úspešnej implantácie tejto technológie je komplexný, celosieťový pohľad 

na podnik a jeho okolie, zapojenie všetkých spolupracovníkov, dodávateľov aj odberateľov. 

[3] 

3.6 Štíhly tok materiálu 

Logistika sa zaoberá riadením efektívneho toku surovín, zásob a hotových výrobkov 

z miesta vzniku do miesta spotreby. Z toho plynie, ţe súčasťou logistického riadenia je tieţ 

riadenie materiálu tzv. výrobná zásoba.  

Distribúcia Zákazník Medzisklad Výroba Medzisklad Zásobovanie Dodávateľ 

 

Spoločný vývoj   Zodpovednosť 

    za akosť 

Distribúcia Výroba Zásobovanie Vývoj 

Poţiadavky     Presné 

zákazníka     dodávky 
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Medzi materiál sa radia: suroviny, súčiastky, výrobné diely, zásoby vo výrobe a baliace 

materiály. 

Napriek tomu, ţe sa riadenie materiálu priamo nedotýka konečného zákazníka, je to 

činnosť veľmi dôleţitá, na ktorej stojí celá výroba a nasledovne úroveň zákazníckeho servisu, 

konkurencieschopnosť celého podniku, apod. Konečným cieľom riadenia materiálu je riešiť 

materiálové problémy z celopodnikového hľadiska a snaţiť sa ich optimalizovať, tzn. 

dosahovať prijateľnej úrovne rentability, návratnosti investícií a udrţanie pozície v 

najnáročnejšom konkurenčnom prostredí. [12] 

3.6.1 Predpoklady pre vytvorenie štíhleho toku materiálu 

Koncepcia štíhleho materiálového toku spočíva v prvom rade v aplikácií ťaţných (tzv. 

pull) princípov všade tam, kde je to moţné a účelné. Odloţenie realizácie logistickej 

transakcie, aţ na okamţik vzniku materiálovej potreby, má totiţ za následok nie len zníţenie 

materiálových zásob a tým pádom dochádza k lepšiemu vyuţitiu dostupných zdrojov, ale 

taktieţ dochádza k redukcií nákladov spôsobených zbytočným manipulovaním, zlým 

skladovaním alebo dokonca zlou výrobou. Charakteristickým príkladom štíhlej výroby, je 

výroba na zákazku. Zníţenie zásob a zoštíhlením materiálového toku pozitívne ovplyvňuje 

efektívnosť podniku. Na druhú stranu nie je moţné zoštíhliť všetko a existujú určité hranice, 

kedy nejde napr. skrátiť dodaciu lehotu pod určitú hranicu. [12] 
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4. Skladová logistika 

Aj keď skladovanie výrobkov, alebo ich častí je vţdy určitým prerušením materiálového 

toku a prináša so sebou zvýšené náklady nie je moţné ho v ţiadnej výrobe úplne odstrániť. 

Cieľom skladovej logistiky je dosiahnutie minimálneho mnoţstva skladovaného materiálu. 

Daný cieľ sa však nedá splniť pre všetky objemy a oblasti. [16] 

4.1 Skladové operácie 

Skladovanie zabezpečuje v rámci logistického systému podniku dôleţitú úlohu. V spojení 

s ďalšími logistickými činnosťami poskytuje zákazníkom podniku potrebnú úroveň 

zákazníckeho servisu. Jasnou úlohou skladovania je uskladnenie produktov, a však 

skladovanie zabezpečuje taktieţ rozdeľovanie produktov do menších mnoţstiev/balení, 

konsolidáciu čiţe zdruţovanie výrobkov a v neposlednej rade aj informačné sluţby. Tieto 

činnosti kladú väčší dôraz na pohyb tovaru neţ na uskladnenie tovaru. 

Rýchle efektívne skladové presuny veľkých mnoţstiev surovín, dielov a hotových 

výrobkov a súčasné poskytovanie aktuálnych a presných informácií o skladovaných 

poloţkách -  to sú ciele kaţdého logistického systému. [9] 

4.1.1 Tri funkcie skladovania 

Skladovanie ma tri základne funkcie: presun produktov, uskladnenie produktov a prenos 

informácií o skladovaných produktoch. V poslednej dobe sa kladie zvýšení dôraz na funkciu 

presunu produktov, lebo podniky sa všeobecne zameriavajú na zlepšovanie obratu zásob 

a urýchľovanie pohybu objednaného tovaru z výroby ku konečnej expedícií – dodávke. [9] 

4.1.1.1 Presun produktov 

Funkcia presunu produktov sa môţe ďalej rozčleniť na niekoľko nasledujúcich činností: 

[18] 

 Príjem/príjemka tovaru. 

 Transfer, alebo ukladanie tovaru. 

 Kompletizácia tovaru podľa objednávky. 

 Prekládka tovaru (cross-docking). 

 Odosielanie tovaru. 
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Príjem tovaru zahrňuje fyzické vyloţenie či vybalenie tovaru z prepravného prostriedku, 

aktualizácia skladových záznamoch (databáza zásob), kontrola stavu tovaru (poškodenie) 

a prekontrolovanie fyzického počtu poloţiek s údajmi na sprievodných dokumentoch. [9]  

Transfer alebo ukladanie tovaru zahrnuje fyzický presun produktov do skladu a ich 

uskladnenie, ďalej presuny produktov do oblasti špeciálnych sluţieb – napr. strediská KOMIS 

pracovísk. Hlavné činnosti v rámci presunu tovaru produktov je kompletizácia tovaru podľa 

objednávok a zahrnuje preskupovanie produktov v náväznosti na sortiment a mnoţstvo, ktoré 

poţaduje zákazník. Činnosti zobrazuje obr. 10.  [9] 

Pri prekládke tovaru typu cross-docking sa obchádza funkcia uskladnenia produktov, lebo 

tovar sa prekladá z miesta príjmu tovaru priamo do miesta expedície. Plný cross-docking 

eliminuje okrem uskladnenia aj transfer a kompletizáciu objednávok. Nesmierne sa tu zvyšuje 

význam transferu informácií, lebo dodávky vyţadujú presnú koordináciu činností. [8] 

Vzhľadom ku svojim priaznivým dopadom na náklady a na zákaznícky servis sa systém 

cross-docking stal v skladovaní uţ beţnou záleţitosťou. Vylúčením transferu a ukladania 

tovaru za prvé zniţuje náklady a za druhé skracuje dobu, po ktorú tovar zostáva v sklade, čím 

sa zlepšuje kvalita zákazníckeho servisu. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Typické funkcie skladovania a súvisiace toky produktov  
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Expedícia tovaru, posledná činnosť spojená s pohybom tovaru sa skladá zo zabalenia 

a fyzického presunutia zásielok zostavených podľa objednávok zákazníkov do dopravného 

prostriedku, ďalej z úpravy skladových záznamov a kontroly expedovaného tovaru podľa 

objednávok. Môţe zahrňovať i triedenie a balenie výrobkov pre vybraných zákazníkov. 

Výrobky sa uloţia do škatúľ, kartónov alebo iných prepravných prostriedkov, tie sa potom 

umiestnia na palety a označia sa informáciami nutnými pre dodávku – miesto odosielania, 

miesto určenia, prepravca, príjemca a obsah zásielky. [16]  

4.1.1.2 Uskladnenie produktov 

Druhou základnou funkciou skladovania je uskladňovanie produktov. Uskladnenie moţno 

prevádzať buď na prechodné alebo časové obmedzenie báz. 

 Prechodné uskladnenie 

Podporuje funkciu presunu produktov a zahrňuje len také uskladnenie produktov, ktoré je 

nevyhnutné pre doplňovanie základných zásob. Prechodné uskladnenie sa vyţaduje bez 

ohľadu na skutočnú obrátku zásob. Rozsah prechodne uskladnených tovarov závisí na modelu 

logistického systému a na variabilite v celkových dodacích dobách dodávateľov a dopytu.  

 Časovo obmedzené uskladnenie 

Týka sa takých skladových zásob, ktoré sú nadmerné vzhľadom k potrebám beţného 

doplňovania zásob. Tieto zásoby sa nazývajú nárazníkové alebo poistné zásoby. Medzi 

najbeţnejšie dôvody, ktoré vedú k časovo obmedzenému uskladneniu produktov patrí 

sezónny dopyt, kolísavý dopyt, úprava výrobkov (napr. ovocie, mäso), špekulatívne nákupy, 

alebo nákupy do zásoby, zvláštne podmienky obchodu, napr. mnoţstvové  zľavy. [9] 

4.1.1.3 Prenos informácií 

K prenosu informácií, treťou hlavnou súčasťou skladovania, dochádza súčasne 

s prenosom a uskladnením produktov. Pri riadení všetkých skladovacích aktivít potrebuje 

management vţdy včasné a presné informácie. Informácie o stavu zásob, stavu tovaru 

v pohybu (t.j. mnoţstvo produktov, ktoré prechádza skladom), o umiestnení zásob, vstupných 

a výstupných dodávkach, údaje o zákazníkoch, o vyuţití skladovacieho priestoru a personálu 

– toto všetko je ţivotne dôleţité pre úspešnú prevádzku skladu. Podniky v tejto oblasti 

začínajú v zvýšenej miere vyuţívať počítačový prenos informácií zaloţený na elektronickej 

výmene dát (EDI) a technológií čiarových kódov, ktorý zlepšuje ako rýchlosť, tak presnosť 

prenosu informácií. [9] 
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Hoci sa podniky vo veľa smeroch snaţia obmedziť pouţívanie rôznych formulárov 

a dokumentov spojených zo skladovaním, objem administratívy je stále ešte značný. Z týchto 

a mnoho ďalších dôvodoch sa management vo veľa podnikoch pokúša automatizovať 

administratívne funkcie všade tam, kde je to moţné. Vývoj v oblasti elektronickej 

komunikácií veľmi prispel ku zníţeniu administratívnych činností vo všetkých aspektoch 

skladovania. [9] 

Pokiaľ všetky vyššie uvedené skladovacie činnosti v podniku fungujú úspešne, potom sa 

podstatne zniţuje potreba kontroly, overovania. K chybám a omylom však môţe dôjsť čas od 

času v akejkoľvek skladovej operácií a potom je obvykle nutné previesť kontrolu 

predchádzajúcich činností. V niektorých prípadoch moţno túto činnosť minimalizovať v tých 

oblastiach, kde majú zamestnanci skladu právomoc prevádzať kontrolu kvality na svojich 

odpovedajúcich úrovniach. Namiesto jednotlivcov môţu túto činnosť vykonávať aj tímy. [9, 

19] 

Je dôleţité, aby sa management pokúšal odstrániť všetky neefektívnosti, ktoré sa vyskytnú 

pri presunu produktov, alebo presune informácií v rámci skladu. Tieto neefektívnosti sa 

prejavujú rôznymi formami: 

 Prebytočná, alebo nadmerná manipulácia. 

 Nízke vyuţitie skladovej plochy a priestoru. 

 Nadmerné náklady na údrţbu a výpadky kvôli zastaraným zariadeniam. 

 Zastarané spôsoby príjmu a expedície tovaru. 

 Zastarané spôsoby počítačového spracovania rutinných transakcií. 

Konkurenčná povaha trhu vyţaduje stále presnejšie a precíznejšie systémy manipulácie, 

uskladnenie a vyhľadávanie tovaru a rovnako tak i zdokonalené systémy balenia a expedície 

tovaru. Pre prevádzkovanie skladu je veľmi dôleţitá najmä optimálna kombinácia 

manuálneho a automatizovaného manipulačného systému. [9] 
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5. Analýza súčasného stavu pracoviska logistiky, Komis – stredisko, 

B – sklad – sklad komponentov 

Úlohou diplomovej práce je optimalizovanie procesov v sklade komponentov 

v spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o., teda optimalizovanie činností ako je príjem 

materiálu/tovaru (v práci sa vyskytuje materiál aj ako tovar, no stále ide o tú istú poloţku), 

prípadného komisiovania v KOMIS – stredisku a následného uskladnenia do B – skladu -  

sklad komponentov.  

Technická špecifikácia v spoločnosti INA Kysuce, spol. s r. o., je zameraná na špecifické 

poţiadavky zákazníka na kvalitu z hľadiska výroby, procesu a systému. Podľa ISO/TS 16949 

sú certifikovaný dodávatelia v automobilovom priemysle a tak isto je certifikovaný aj podnik 

INA Kysuce, spol. s r.o.  

Kompletné zmapovanie a zosúladenie všetkých činností organizácie z hľadiska 

ochrany ţivotného prostredia – podľa ISO 14001 je certifikovaný podnik INA Kysuce, spol. s 

r. o., z hľadiska plnenia právnych a iných poţiadaviek v oblasti ţivotného prostredia. 

Táto kapitola je zameraná na analyzovanie skutočného stavu, pracovísk – príjem 

materiálu /tovaru, KOMIS - stredisko a B – sklad. Sledovanú oblasť znázorňuje obr.11 a obr. 

12. 

 

1 – Tok materiálu po výkladke 

2 – Tok materiálu pri vstupnej kontrole 

¾ - Tok materiálu pri komise a naskladnení 

Obr. 11 Sledovaná oblasť – tok materiálu/tovaru 
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Obr. 12 Sledovaná oblasť, reálna fotka pracoviska 

 

5.1 Analýza skutočného stavu - Príjem materiálu na sklad 

Oddelenie importu sa riadi LKW plánom. Pracovníčkam oddelenia sú nahlásené vozidlá 

na príjem materiálu. K dispozícií je päť rámp z ktorých štyri vyuţíva expedícia a jednu rampu 

vyuţíva príjem materiálu. Po nahlásení vozidla – kamiónu sa kamión dostáva k rampe.  

Pred prevzatím tovaru od prepravcu, pracovník skladu skontroluje zjavné vady zásielky a 

viditeľné poškodenia (pretrhnutý, preliačený, poškodený obal, vlhký povrch dodávky, alebo 

iné voľným okom viditeľné poškodenia), dodací list, počet a označenie tovaru. Ak je bez 

závad, pracovník skladu zásielku prevezme a potvrdí dopravcovi pečiatkou firmy, dátumom 

a čitateľným podpisom. V prípade zistenia zjavných závad na zásielke zaznamená pracovník 

skladu zistené závady na doklad CMR a vyplní tlačivo: Záznam o poškodení tovaru a nechá si 

ho podpisom od prepravcu potvrdiť. V opačnom prípade odmietne prepravcovi zásielku 

prevziať. 

Pracovník skladu materiál následne identifikuje podľa dodacieho listu, ktorý potvrdí 

pečiatkou príjem tovaru, dátumom, čitateľným podpisom a časom vykládky materiálu (uvádza 

čas, kedy bolo začaté vykladanie tovaru). Zároveň na dodací list napíše druh obalu, v akom 

daný materiál prišiel.  
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Kontrola mnoţstva materiálu váţením sa vykonáva dynamizačnou metódou z kaţdého 

tprm. sa preváţi jedna debna, príp. zväzok a ak nie je počet v poriadku, preváţi sa z celého 

tprm. celá dodávka. Po preváţení a vypísaní prevaţovacieho listu, alebo ak nie je potrebné 

váţenie a je moţné mnoţstva identifikovať na základe etikety škatule, uloţí sa tovar na 

prípravnú plochu. Ak je kapacita obsadená tovar sa uloţí na voľné miesto.   

Kaţdá dodávka materiálu musí mať index a materiálovú šarţu, ak ju nemá pouţije sa 

kvôli spätnej sledovanosti namiesto šarţe dátum príjmu materiálu. Ak dodávka index nemá, 

vystaví pracovník kancelárie skladu na dodávateľa kontrolnú správu logistického charakteru – 

podnet na reklamáciu.   

Ak bolo pri spracovávaní príjmu materiálu zistené nesprávne (chybne) dodanie tovaru, 

chýba dodací list, je uvedený nesprávny index, spôsob dodania, alebo je rozdiel medzi 

deklarovaným a skutočným mnoţstvom (rozdiel v mnoţstve dodaného materiálu väčší ako 

3% alebo celková hodnota rozdielu väčšia ako 100 EUR), referent skladu vystavuje 

kontrolnú správu logistického charakteru – podnet na reklamáciu. Ak je reálne dodané 

mnoţstvo väčšie ako na dodacom liste, príjme sa mnoţstvo na dodacom liste a vyţiada sa 

dodatočná objednávka. Ak je menšie, príjme sa počet, ktorý je uvedený na dodacom liste, 

ale rozdielne mnoţstvo sa na sklade systémovo zablokuje, pouţiteľné bude len reálne 

dodaný počet.  

Pripravené doklady odovzdáva pracovník skladu referentom v hale 1 – ktorí daný tovar 

zaevidujú do programu SAP. Po zaevidovaní do programu SAP sa vytláča príjemka tovaru, 

ktorá sa dostáva z haly 1 naspäť na príjem tovaru, kde je prilepená na danú paletu. 

Pokiaľ sa jedná o dodávateľa sesterských spoločností tzv. SKIP materiál, materiál 

nepodlieha vstupnej kontrole. Tento materiál sa dostáva na plochu Príjem materiálu, odkiaľ je 

premiestnený do skladu - B. To však neplatí o externých dodávateľoch, pri prijímaní 

materiálu sa odoberú vzorky na vstupnú kontrolu. Pokiaľ tento materiál prejde kontrolou, je 

prepustený a dostáva sa na plochu Príjem materiálu. Viacerí externí dodávatelia však 

posielajú materiál v lepenkových škatuliach, alebo debnách čo nepodlieha normám INA 

Kysuce, spol. s r.o.. Takýto materiál sa zastaví ešte v KOMIS - stredisku, kde je prebalený do 

príslušných smernicou daných prepravkách IWK. Po prebalení, sa napokon aj tento materiál 

dostáva do skladu B. No nastávajú aj také situácie, kedy sú plochy na príjem materiálu plné 

čo sa stáva podľa slov pracovníkov väčšinou na začiatku mesiaca, kedy je veľký nábor 

nového materiálu a tento materiál sa nestihne prebaliť, tak sa uskladní neprebalený odrazu do 
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skladu – B. Na základe výdajky alebo tzv. „obrazovky“ (zásoby k materiálu – obsahuje číslo 

fachu v ktorom sa materiál nachádza, alebo v bunke, celkové mnoţstvo, šarţa, číslo 

materiálu) sa materiál opäť privezie zo skladu do strediska KOMISU, kde sa materiál prebalí 

a vyţiadané mnoţstvo sa odošle príslušnému segmentu a ostatný materiál sa opäť uskladní. 

Vyskladnenie materiálu spočíva na metóde FIFO, ktorý sa riadi zásadou prvý do skladu, prvý 

zo skladu. Vo väčšine prípadov sa rozhoduje na základe dátumu, no v Sklade – B sa postupuje 

na základe šarţe – väčšinou je zhodná s najstarším dátumom, no nie vţdy sa potvrdí toto 

pravidlo.   

5.2 Hlavné činnosti vykonávané oddelením KOMIS – prebaľovacie 

stredisko 

Hlavné činnosti vykonávané oddelením KOMIS – strediskom sú nasledovné:  

 Prebalenie materiálu z dodávateľského neštandardného balenia do štandardného 

balenia IWK. 

 Skompletovanie a nachystanie nakupovaného materiálu na uskladnenie do B – skladu. 

 Evidencia dodávateľských balení. 

5.2.1 Prebalenie materiálu z dodávateľského balenia do štandardného balenia IWK 

Pracovníci príjmu tovaru navezú po uvoľnení materiál, ktorý je určený na prebalenie 

(neštandardný obal) na KOMIS - stredisko zo sprievodným dokladom – príjemka materiálu. 

Materiál sa prebalí do štandardného balenia IWK:  

 KLT 6280, 

 KLT 4328, 

 K-50, 

 Europaleta, 

 Umelá paleta 800x600. 

Pracovník KOMIS - strediska prebaľuje materiál podľa databázy kde je určené do 

akých obalov, v akých mnoţstvách a na akú paletu materiál prebalí – excelovská tabuľka do 

ktorej sa zadá číslo materiálu a po vyhľadaní príslušného materiálu sa dozvedáme informácie 

o doručení od dodávateľa – materiálové číslo, názov materiálu, základné balenie (či bol 

materiál sypaný v igelitovom obale, alebo ukladaný v rolke, alebo špeciálny materiál ktorý sa 

ukladá, aby sa nepoškodil), spôsob uloţenia v základnom balení, mnoţstvo (v rolke alebo 
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igelitovom obale), zberné balenie, mnoţstvo (zberné balenie), prepravné balenie, konzervácia, 

poznámka; a obsahuje aj výstupné parametre: základné balenie, spôsob uloţenia v základnom 

balení, mnoţstvo, zberné balenie, spôsob uloţenia v zbernom balení, mnoţstvo v zbernom 

balení, prepravné balenie, sprievodná dokumentácia na prepravnom balení (VDA etiketa, 

debňový lístok), konzervácia, poznámka. 

Pred prebaľovaním musí pracovník skontrolovať prepravky do ktorých materiál bude 

prebaľovať či sú bez nečistoty prípadne bez oleja. Aţ po skontrolovaní môţe pracovník začať 

s prebaľovaním a prebaľovať môţe len do čistých štandardných obalov. Podľa slov 

pracovníkov, častý problém s čistotou KLT. 

Postup váţenia: 

 Poloţiť debnu s materiálom na váhu. 

 Odpočítanie TARA váhu debne. 

 Vybrať referenčné mnoţstvo a poloţiť na referenčnú váhu. 

 Prepočítať prostredníctvom váhy počet kusov v debni. 

 Vrátiť referenčné číslo do debne. 

 Vytlačiť váhový lístok. 

Staré odstránené balenie v prípade ak je to kartón, fólia, páska, VCI papier, tak ho 

separuje pracovník do pripravených odpadových košov na to určených a v prípade, ţe to je 

giterbox, drevená paleta, drevený box, K-100 a iný obalový materiál, odvezie ich na plochu 

na to určenú, z ktorej pravidelne tieto obaly odváţa vnútropodniková preprava.    

5.2.2 Skompletovanie a nachystanie nakupovaného materiálu na uskladnenie do B – 

skladu 

Po prebalení pracovník KOMIS - strediska nachystá materiál na uskladnenie do B – 

skladu. Vypíše peletizačný lístok, označí kaţdú prepravku VDA etiketou, ktorá obsahuje 

názov materiálu, artikel, šarţu, mnoţstvo v balení. 

Skompletovanú paletu, zo sprievodným dokladom (WE-schein) prevezie na určenú plochu 

pre uskladnenie nakupovaného materiálu do B – skladu. 
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5.2.3 Evidencia dodávateľských balení 

Pokiaľ príde materiál na KOMIS - stredisko a tento materiál nie je v databáze, materiál 

ostáva v pôvodnom balení. Zodpovedný pracovník Logistiky odovzdá návrh nového balenia 

na odsúhlasenie obalovému technikovi. 

Pokiaľ bude súrna poţiadavka do montáţe a materiál nie je v databáze a nie je prítomný 

ani obalový technik, pracovník KOMIS - strediska kontaktuje pracovníka QS (príslušného 

segmentu) a ten určí dočasné balenie, ktoré neskôr odsúhlasí obalový technik. 

Po odsúhlasení balenia obalovým technikom zodpovedný pracovník Logistiky aktualizuje 

databázu. 

5.3 Sklad –B – sklad komponentov 

Prebalený materiál, materiál od sesterských spoločností, alebo materiál od externých 

dodávateľov v štandardnom obale sa nachádza na vyznačených miestach. Materiál sa musí 

prijať  v závode aj systémovo, no musí byť uvoľnený aj vstupnou kontrolou. Tento postup sa 

týka materiálu nakupovaného od iného dodávateľa ako je Scheaffler Gropu. Ak je materiál 

kúpený od sesterskej spoločnosti, automaticky sa preskakuje vstupná kontrola a daný materiál 

sa rovno uskladňuje – tzv. SKIP materiál.  

Dané materiály ak sú uţ prijaté sa systémovo nachádzajú na zóne "902" kód na označenie 

príjem tovaru (PT). Odtiaľto sa za pomoci pracovníka PT cez čítačku evidujú na voľné fachy.  

Pri tejto transakcii systém tlačí tzv. debňový lístok, obsahujúci všetky potrebné údaje 

o materiáli teda: artikel, názov, šarţu, fach, počet a iné, ktorý sa prilepí na materiál a môţe 

byť navezený pred sklad, kde sa uţ aj fyzicky uskladní na fach, kde bol evidovaný. Debňový 

lístok ostáva na palete po celý čas ako je uskladnený v sklade a slúţi pracovníkom na 

identifikáciu materiálu a evidovanie mnoţstva v danom fachu. Pokiaľ sa z dotyčného 

materiálu odoberá, pracovník preškrtne predošlé mnoţstvo a píše fixkou aktuálne mnoţstvo, 

ktoré po odobratí ostáva a dotyčný pracovník sa podpíše.  

Po prijatí poţiadavky z montáţnej linky na vyskladnenie materiálu sa postupuje 

nasledovne:  

 Prijatie objednávky v programe Výrobné činnosti; INA Kysuce. 

 Prehľad otvorených objednávok na dodanie materiálu z B – Skladu. 
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Program obsahuje: číslo dokladu, dodacie miesto, výdajné miesto, počet poloţiek, 

zákazka, výstupný zásobník, poţadovaný dátum dodania (vţdy to bývajú 4 hodiny na dodanie 

materiálu do montáţnej linky), objednávateľ a dátum objednávania. 

Po rozkliknutí určitej objednávky sa dostávame ku detailnejším informáciám ako sú:  

Dodacie miesto, číslo zákazky, kód pre opakované objednávanie, dátum dodania, vstupný 

zásobník, cieľový sklad, artikel, názov artikla, balenie, výdajné miesto, objednané mnoţstvo, 

výdajné miesto, objednávané mnoţstvo, vydané mnoţstvo, vyskladnenie ukončené, 

vyskladnil – poznámka, dátum vyskladnenia. 

Dôleţité je číslo zákazky, ktoré sa skopíruje do programu SAP -  vyhodnotí nám všetky 

komponenty potrebné na výdaj. 

Na montáţnej linke zadajú pri novej výrobnej zákazke tzv. "inicializačnú dávku" – určia 

tým komponenty, ktoré poţadujú zo skladu. 

1. Dodacie miesto 

2. Výrobná zákazka 

3. Vstupný zásobník – na linke objednajú určený materiál na základe výkresu. Pre 

príklad budú pouţité klietky. Program Výrobné činnosti, ale nevie identifikovať 

aké klietky sú na konkrétne loţisko potrebné, preto ich tam musí pracovník  zadať 

manuálne. Vyberie sa teda vstupný zásobník na klietky a zadá sa artikel. Výrobné 

činnosti majú databázu drvivej väčšiny komponentov aj s mnoţstvami v jednej 

debničke takţe je to pomerne jednoduché.  

Výdaj materiálu prebieha podľa spomínanej metódy FIFO a vydáva sa na základe šarţe. 

Program má nastavené hodnoty na kaţdé dodacie miesto zvlášť. To znamená, ţe ak má 

linka priestor na 3 debničky klietok, automaticky sa vygeneruje "inicializačná" objednávka na 

3 x klietky.  Kaţdá z týchto 3 objednávok má uţ ďalej svoj jedinečný kód, ktorý po dodaní 

materiálu zo skladu pracovník pouţije na objednanie ďalšej dávky (uţ nepotrebuje zadávať 

artikel) po objednávke sa kód stáva nepouţiteľný, ale pri spracovaní takejto objednávky 

v sklade sa vygeneruje nový kód (opäť jedinečný) a ten sa pouţije pri ďalšom cykle.  

Po dokončení výrobnej zákazky je zmontovaných potrebný počet loţísk. Komponentov 

bolo vyskladnených viac, pretoţe sa vydáva po celej debni. Toto zostatkové mnoţstvo sa 
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odosiela naspäť do skladu. Je to tzv. návratka – tá sa prepočíta, prípadne odváţi, určí sa počet 

a príjme sa do skladu, kde čaká na opätovné pouţitie. 

Materiál sa zo skladu vyskladní na určené miesto, kde si ho vyzdvihne vnútropodniková 

doprava a doručí materiál na poţadovaný segment, ktorý si materiál – komponenty vyţiadal. 

5.4 Porovnanie IST (súčasného) stavu  WE (príjem tovaru) v R - sklade 

a WE B- sklade  

Cieľom diplomovej práce je optimalizovanie procesov v B – sklade. Pre porovnanie sa 

pouţil R- sklad ako príklad. 

Boli vykonané testy a merania, ktoré priniesli dané výsledky, ktoré sú zobrazené na obr. 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.13 Porovnanie WE stavu v R – Sklade a B – Sklade 

Zo schémy moţno vyčítať, ţe na R – sklade prebiehajú činnosti od Pristavenie LKW 

aţ po systémovú evidenciu tvoria celkový čas trvania 4,5 hodiny pri vykonávaní v priemere 

2,5 pracovnej sily. No v B – sklade len samotná činnosť systémová evidencia trvá v priemere 

9,5 hodiny pri vykonávaní 1 pracovnej sily.  

R – sklad 4,5 hod: 

Pristavenie LKW 

Vykládka 

Spracovanie (váţenie) 

 

 

Identifikácia k D.L. 

 

Systémová evidencia 

 

 

B – sklad 9,5 hod: 

Pristavenie LKW 

Vykládka 

Spracovanie (odbalenie, kontrola 

mnoţstva ) 

 

Prevoz na bodenovú plochu (zápis čísla 

bodenov) 

 

Systémová evidencia 

                    9,5 hod 

                1 MA/LKW 
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Cieľom teda bude zoštíhlenie času, odstránenie plytvania v jednotlivých činnostiach, 

aby činnosti od Pristavenia LKW aţ po samotnú systémovú evidenciu činili 4,5 hodiny v B – 

Sklade. 

Obr. 14 zobrazuje súčasný stav WE v B - sklade a cieľ WE. 

 

Obr. 14 Súčasný stav a plánovaný stav v B – sklade WE 

5.5 Časové snímky jednotlivých operácií v B – Sklade – IST stav 

Táto kapitola sa zameriava na časové snímky, ktoré boli vykonávané na činnostiach 

Príjem materiálu, vstupná kontrola, prebaľovanie v KOMIS stredisku, uskladnenie. 

Časová snímka bude pozorovateľná pri dodávke 4 paliet tovaru / materiálu od dodávateľa 

Herzogenaurach z Nemecka. Keďţe tento tovar je v predpísanom balení, ktoré spĺňajú normy 

INA Kysuce, spol. s r. o., materiál nepotrebuje prebalenie v KOMIS stredisku. Jedná sa 

o dodávky zobrazené v tab. 3, časová snímka je popísaná v tab. 4 a v tab.5. 

Tab. 3 Pouţité dodávky časovej snímky 

Materiál Artikel Ks Šarža 

1. 058349642-0000 17 860 0011999680 

2. 000172014-0000 7 696 0012130317 

3. 079128963-0000 1 800 0011936220 

4. 000077453-0000 1 011 0012182964 
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Tab. 4 Časová snímka príjmu tovaru 

Pracovisko Zodpo-

vedný 

pracovník 

Činnosť Popis činnosti Meraný 

čas 

Príjem 

tovaru 
Skladník 

Vykládka Začiatok vykládky  00:00:00 

Preberanie 

dokladov 

Pracovník preberá doklady od 

prepravcu (dodací list), kontrola 

správnosti dokumentov 

s dodaným tovarom/materiálom 

00:02:30 

Vykládka 
Vyloţenie dodávka na prípravnú 

plochu 
00:05:00 

Rozloţenie 

dodacích 

listov 

Pracovník rozkladá dodacie listy 

k príslušným paletám  00:14:30 

Premiestnenie 

vykládky 

Z prípravnej plochy sa tovar 

premiestňuje na plochu Príjem 

tovaru 

00:22:00 

Vypracovanie 

podkladov 

Vypisovanie evidenčného listu pre 

referentov príjmu tovaru. 

Evidenčný list obsahuje: Artikel, 

mnoţstvo, obaly 

00:25:15 

Prenos 

dokumentov 

Pracovník odnáša dokumenty do 

Haly 1 – referentom logistiky 

00:30:00 

 

Ukončenie procesu Príjem tovaru 00:30:00 

Uplynutie doby od prenosu dokumentov k začiatku činností systémovej 

evidencie 

09:30:00 
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Tab. 5 Časová snímka činností procesov: systémová evidencia, vstupná kontrola, uskladnenie 

v B – sklade  

Pracovisko Zodpo-

vedný 

pracovník 

Činnosť Popis činnosti Meraný 

čas 

Hala 1 Referentka 

 

 

 

 

 

Systémová 

evidencia 

 

 

 

 

 

V programe SAP – transakcia 

MIGO – pracovník zadáva prijatie 

tovaru/materiálu do programu, 

zároveň kontrola objednaného 

a dodaného mnoţstva tovaru. 

Tovar/materiál s artiklom 

000077453-0000 je nájdená 

nezhoda v objednanom a dodanom 

mnoţstve. Objednaných bolo 700 

Ks a dodaných 1011 Ks. 

Pracovník navyšuje objednávku. 

Daný tovar/materiál je zatiaľ 

neprijatý, čaká sa na navýšenie 

objednávky. 

 

00:39:00 

Koniec skladovej evidencie 00:39:00 

Uplynutie doby od činnosti procesu systémovej evidencie ku vstupnej 

kontrole 
01:30:00 

Logistická 

hala 

Vstupná 

kontrola 
Kontrola 

Kontrola tovaru/materiálu. 

Odobratie pribliţne 5 Ks z kaţdej 

dodávky na kontrolu 

tovaru/materiálu.  Ak prebehne 

kontrola v poriadku – 

opečiatkovanie WE-SCHEIN-u, 

ktorý značí, ţe tovar je pripustený 

vstupnou kontrolou a je moţné ho 

uskladniť. Ak nie je pečiatka na 

WE – SCHEIN-u tovar sa 

00:30:00 
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neuskladňuje.  

Koniec vstupnej kontroly 00:30:00 

Uplynutie doby od pripustenia kontroly po uskladnenie  priemerne  24:00:00 

Sklad – B Skladník Uskladnenie 
Uskladnenie tovaru z plochy 

Príjem tovaru do B – Skladu 
00:15:00 

Koniec uskladnenia 00:15:00 

Celková doba od Prijatia tovaru / materiálu až po uskladnenie 36:54:00 
 

Keďţe tento materiál/tovar spĺňal normy balenia, tak časová snímka na KOMIS - 

stredisku bola prevedená na inom druhu materiálu tab.6. Časová snímka KOMIS – strediska 

je popísaná v tab. 7. 

Tab. 6 Pouţitý materiál pri meraní časovej snímky 

Typ materiálu 
Pôvodné balenie 

(Ks) 

Počet kusov 

v KLT (Ks) 

Počet roliek v KLT 

(Ks) 

Tesnenie DSH – 

rolka 160 
28 800 11 200 70 

 

 

Tab. 7 Časová snímka KOMIS – strediska 

Popis činnosti Čas merania 

Nájdenie a preloţenie materiálu z plochy Príjem materiálu na 

KOMIS – stredisko  

00:05:00 

Nachystanie palety, nachystanie KLT na pracovisko 00:06:30 

Naplnenie KLT (pracovníčka počíta počet roliek, koľko ich má 

byť v KLT, v tomto prípade 70 ks roliek) 2 plné KLT, 3 KLT 

zostatok) 

00:16:00 

Separovanie odpadu 00:17:30 

Kontrola správneho počtu roliek v KLT – nájdená nepresnosť 00:18:45 

Odstránenie chyby 00:29:30 

Tlačenie a lepenie etikety na KLT 00:31:00 

Premiestnenie KLT pred fach na uskladnenie do skladu 00:34:00 

Zápis do evidencie preloţeného materiálu 00:36:00 
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Keďţe KOMIS – stredisko nie je potrebné pri kaţdom druhu materiálu, nebude 

zaradené do ďalšieho spracovania výsledkov.  

V nasledujúcich tabuľkách (tab. 8 a tab. 9) sú vyhodnotené časové snímky, ktoré 

zobrazujú čas venovaný činnostiam, pri ktorých sa pohybuje materiálový tok a čas plytvania, 

kedy materiál je nečinný v materiálovom toku. 

Tab. 8 Čas venovaný činnostiam od Príjem tovaru/materiálu po uskladnenie v B – sklade 

Procesy Čas 

Celkový čas činností procesu Príjem tovaru a  

systémovej evidencie 

00:39:00 

Celkový čas činností procesu vstupnej kontroly 00:30:00 

Celkový čas činností procesu uskladnenia 00:15:00 

Celkový čas reálneho toku materiálu 01:54:00 
 

 

Tab.9 Čas plytvania = nečinnosť toku materiálu 

Popis plytvania Čas 

Uplynutie doby od prenosu dokumentov po začiatok činností procesu 

systémového evidovania 

09:30:00 

Uplynutie doby od činností procesu systémovej evidencie ku činnostiam 

procesu vstupnej kontroly  

01:30:00 

Uplynutie doby od pripustenia kontroly po činnosti procesu uskladnenia 

(priemerne)  

24:00:00 

 

Celkový čas nečinnosti toku materiálu 35:00:00 

 

 

 

Obr. 15 zobrazuje časové úsečky priebehu riadenia toku materiálu a obr. 16 zachytáva 

schému IST stavu. 
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Obr.15 Časové úsečky IST stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00:00:00 10:00:00 12:09:00 36:54:00 

Prijatie tovaru (PT) Systém evidencie (SE) Vstupná kontrola a uskladnenie (VK, U) 

Časová úsečka celkového času riadenia toku materiálu 

Koniec PT Koniec SE Koniec VK Koniec U 

00:00:00 00:30:00 01:09:00 01:39:00 01:54:00 

Časová úsečka reálneho času pohybu materiálu 

Časová úsečka  času nečinnosti riadenia toku materiálu 

SE Začiatok PT VK U 

00:00:00 09:30:00 11:00:00 35:00:00 
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Obr. 16 Schéma činností v B – sklade – IST stav 

 

5.6 Slabé miesta 

Na základe časových snímok boli zistené a nájdené nedostatky, ktoré zapríčiňovali dlhú 

časovú dobu – plytvanie a obmedzenie jednotlivých činností. Analýza skutočného stavu 

priniesla nasledujúce slabé miesta, ktoré treba odstrániť a nájsť vhodné riešenia – zoštíhlenie 

procesov. 

1. Potvrdzovanie CMR na oddelení import.  

DOVOZ 

TOVARU 

DOKLADY: 

CMR, dodací 

list (DL), FA 

CMR 

Kontrola 

dokladov 

Vykládka tovaru na 

prípravnej ploche, 

kontrola počtu, 

potvrdenie dokladov 

Potvrdenie 

dokladov CMR 

Spracovanie 

identifikácia 

materiálu podľa DL, 

premiestnenie 

materiálu na príjem 

tovaru 

Príjem materiálu 

v SAP-Migo 

-we-scheiny, 

archivácia DL... 

 

SKIP 

áno 

áno 

nie 

Kontrola, 

meranie dielov, 

určenie statusu 

-uvoľnený 

-neuvoľnený 

Uvoľnený  

Odoslaný: 

- B - sklad, 

- výroba 

áno 

áno 

Prebalenie 

materiálu 

v KOMIS- 

pracovisku 

nie 

Zaslanie 

dokume

ntov:  

- nákup     

tovaru 

- príjem 

tovaru 



40 
 

 
 

2. Nie je organizovaná plocha podľa FIFO – chaotickosť pri hľadaní určitého materiálu. 

Neprehľadnosť plochy.  

3. Jednozmenná prevádzka. 

4. Prenos dokumentácie (Plocha      Kancelária    Plocha). 

5. KOMIS – stredisko nie je organizovaný podľa FIFO. 

6. Nie je určené pravidlo kedy komisionovať. 

7. Čistota KLT a ich odoberanie z KOMIS – strediska vnútropodnikovou dopravou. 

Vnútropodniková doprava nereaguje flexibilne pri oznámení problému s KLT. 

Dôsledok: KLT sa nemôţu pouţívať a zaberajú plochu na pracovisku.  

8. Výdajky na KOMIS – stredisku – zbytočná manipulácia s materiálom. Ak nie je 

miesto na Príjme tovaru tak sa neprebalené dodávky priamo uskladnia do B – Skladu, 

a v prípade obdŕţania objednávky zo segmentu, sa materiál na základe výdajky opäť 

dostáva z B – skladu       KOMIS – stredisko      B – Sklad. 

9. Návoz kooperácii do výroby pracovníkmi Príjmu tovaru. 

10. Organizácia personálu. 

11. Slabá zastupiteľnosť referentov Príjmu tovaru. 

12. KOMIS pred uskladnením – v prípade dodávateľskej reklamácie nie je originálne 

balenie. 

13. Nedodrţanie „LT“ Liefertreue – spoľahlivosť dodávok (4 hodiny od vystavenia 

poţiadavku segmentu na vydanie objednávky z B - Skladu). 

14. Chýba on-line evidencia na KOMIS – stredisku. 

15. Manuálne prepočítavanie pri prebaľovaní na určitých materiáloch v KOMIS stredisku 

– časté chyby v prepočtoch.  
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6. Návrhy na zlepšenie skutočného stavu 

Nasledujúce návrhy dopomôţu k zoštíhleniu procesov. 

6.1 Možnosti zavedenia a dodržania FIFO 

• Označiť kaţdú paletu na ploche predtlačeným číslom dňa – dátumom vykládky. 

• Označiť dátumom vykládky skupinu paliet, vyloţených v určitý deň (nutná 

komprimácia po čiastkovom uskladňovaní). 

• Pouţitie vagónov/skejtov pod kaţdú vyloţenú paletu: určiť na ploche rady, označiť ich 

od najstaršieho po najmladšie (komprimácia radov bez techniky). 

• Zmeniť plochu IM (bezfachová plocha) na WM (zóna fachov) - pouţitie regálov na 

skladovej podlahovej ploche, pre jednu paletu z celej dodávky typorozmeru/šarţe – 

uskladnenie pre QZ; ostatné palety uskladnené a pozastavené v B - sklade). 

6.1.1 Označiť každú paletu na ploche predtlačeným číslom dňa – dátumom 

vykládky/príjmu v SAP  

Prijímať všetko, aj s nezhodami medzi objednávkou a dodávkou – index, mnoţstvo, šarţa 

atď.  

Plusy: 

• Prehľad o dátume dodania kaţdej palety, 

• uplatnenie FIFO, 

• kontrola plochy so SAP na úplnosť uskladnenia,  

• rýchla vizuálna kontrola plnenia cieľov. 

Mínusy: 

• Fyzické vyhľadávanie paliet s určitým dátumom, 

• nie je konkretizované paletové miesto pre hľadaný artikel, 

• handling označovania paliet dátumom, 

• neprehľad na ploche pri dopĺňaní uvoľnených miest paletami s novým dátumom  

(zmiešané dátumy na malej ploche). 

6.1.2 Označiť dátumom vykládky skupinu paliet, vyložených v určitý deň 

Nutná komprimácia po čiastkovom uskladňovaní, prijímať všetko, aj s nezhodami medzi 

objednávkou a dodávkou – index, mnoţstvo, šarţa atď. 
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Plusy: 

• Zmenšenia handlingu oproti prvému variantu. 

Mínusy: 

• Potreba komprimovania/sústredenia paliet s rovnakým dátumom po uskladnení 

určitých paliet – sústredenie voľných plôch  pre nové dodávky. 

6.1.3 Použitie vagónov/skejtov pod každú vyloženú paletu; určiť na ploche rady, 

označiť ich od najstaršieho po najmladšie 

Komprimácia radov bez techniky, prijímať všetko, aj s nezhodami medzi objednávkou a 

dodávkou – index, mnoţstvo, šarţa atď. 

Plusy: 

• Dodrţanie FIFO, 

• jasný, jednosmerný tok materiálu, 

• posun materiálu bez VZV (vysoko zdviţných vozíkov). 

Mínusy: 

• Handling pri nakladaní a vykladaní paliet na/z skejt,  

• nutné miesto pre voľné skejty, 

• obstarávacie náklady. 

6.1.4 Zmeniť plochu IM na WM 

Pouţitie regálu na ploche WE, prijímať všetko, aj s nezhodami medzi objednávkou a 

dodávkou – index, mnoţstvo, šarţa + blokovanie zásoby. Favorit zo všetkých 4 moţností. 

Plusy: 

• Zrýchlenie príjmu, 

• systémom zabezpečené FIFO, 

• adresnosť kaţdej prijatej palety, 

• navýšenie skladovacej kapacity pri rovnakej ploche, 

• pri SKIP materiáloch okamţite k dispozícií v SAP. 

Mínusy: 

• Obstarávacie náklady, 



43 
 

 
 

• komprimácia pri naplnení kapacity regálu, 

• nutnosť VZV. 

6.2 Slabé miesta a ich riešenie 

V kapitole 5.5 boli uvedené slabé miesta, ktoré by mohli mať nasledujúce riešenia 

zobrazené v tab. 10: 

Tab. 10 Slabé miesta a ich riešenie 

Slabé miesta Riešenie 

Potvrdzovanie CMR na oddelení import 

 

Potvrdenie CMR po vykládke pracovníkom 

WE 

 

Nie je organizovaná plocha podľa FIFO  Označenie skladových podlahových fachov 

podľa štandardu 

Jednozmenná prevádzka Zavedenie viaczmennej prevádzky – po 

zaškolení pracovníkov WE ich rozdelenie 

na rannú a poobednú zmenu 

Prenos dokumentácie Zabezpečiť tlačiareň na plochu WE  

KOMIS – stredisko nie je organizované 

podľa FIFO 

Komis do štandardných obalov prevádzať 

po uskladnení do B - skladu, podľa dennej 

zostavy SAP 

Nie je určené kedy komisionovať Komis do štandardných obalov prevádzať 

po uskladnení do B - skladu, podľa dennej 

zostavy SAP 

Čistota KLT Dohovor s vnútropodnikovou dopravou 

o dodrţiavaní flexibility 

Výdajky na KOMIS – stredisku Komis do štandardných obalov prevádzať 

po uskladnení do B - skladu, podľa dennej 

zostavy SAP 

Návoz kooperácií do výroby pracovníkmi 

Príjem tovaru 

Dohodnúť prevoz kooperácií, spustiť 

prevoz kooperácií 

Organizácia personálu Vykonať analýzu Kapa personálu po 

nábehu, na nový proces príjmu tovaru. V 

prípade potreby vykonať opatrenia 
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(reorganizácia personálu) 

Slabá zastupiteľnosť referentov Zastupiteľnosť zabezpečiť referentov B -

Skladu  

KOMIS pred uskladnením Komis do štandardných obalov prevádzať 

po uskladnení do B-skladu, podľa dennej 

zostavy SAP 

Nedodrţanie „LT“ – Liefertreue Komis do štandardných obalov prevádzať 

po uskladnení do B - skladu, podľa dennej 

zostavy SAP 

Chýba on-line evidovanie na KOMIS – 

stredisku 

Komis do štandardných obalov prevádzať 

po uskladnení do B - skladu, podľa dennej 

zostavy SAP 

Manuálne prepočítavanie pri prebaľovaní na 

určitých materiáloch v KOMIS stredisku 

Napr. za kaţdými 10 ks oddeliť materiál 

kartónom, papierom. 
 

Cieľom je zoštíhlenie procesu a tým pádom aj skrátenie  časovej úsečky jednotlivých 

činností. Zabránenie plytvaniu a odstránenie nedostatkov v procese. 
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7. SOLL stav – stav po prijatí navrhovaných opatrení 

Po pozorovaní IST stavu, boli zistené určité nedostatky v procesoch. Na základe časových 

snímok bolo odhalené plytvanie, ktoré bolo potrebné odstrániť z procesoch a tým zoštíhliť 

proces Príjmu tovaru v B – Sklade. Navrhnutý bol tzv. stav SOLL – ktorý zahrňuje riešenia 

slabých miest, ktoré boli definované v podkapitole 6.2. Obr. 17 zachytáva plánovaný SOLL 

stav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.17 Stav SOLL 

 Postup procesu by mal byť nasledujúci ako uvádza tab. 11. 

 

 

 

 

 

 

Stav SOLL: 

B – Sklad 4,5 hod. : 

Pristavenie LKW (zapísanie času LKW) 

Vykládka 

Spracovanie (odbalenie, kontrola 

mnoţstva) 

Priradenie voľného fachu k palete 

Systémová evidencia (tlač  

WE – SCHEIN a debňových lístkov) 

 

Uskladnenie do regálov WE/B- Skladu 



46 
 

 
 

Tab. 11 Postup procesu SOLL stav 

1. Vykládka materiálu z LKW + vizuálna kontrola poškodeného 

materiálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Návoz materiálu na plochu pre spracovanie.  

3. Spracovanie materiálu – odbalenie, kontrola podľa dodacieho listu, 

zápis priradeného voľného fachu na Kontrolnú súpisku a na paletu. 

4. Odovzdanie vyplnenej kontrolnej súpisky a dodacieho listu 

referentom príjmu tovaru. 

5. Príjem materiálu do SAP referentom, vytlačenie WE – SCHEINov 

a debňových lístkov. 

6. Prebratie debňových lístkov z tlačiarne. 

7. Priradenie debňových lístkov ku konkrétnym paletám. 

8. Fyzické uskladnenie paliet do regálov: 

• Jedna paleta z dávky jedného artiklu do regálov WE, 

• ostatné palety z dávky jedného artiklu do regálov B – skladu 

/skladová podlahová plocha.  

9. Uvoľnenie materiálu 

10. Preskladnenie do B – Skladu po uvoľnení 
 

Na základe popísaného postupu zobrazuje obr.18 schému stavu SOLL nasledovne. 
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Obr. 18 Schéma SOLL stavu 

  

Na obr. 19 je zobrazený stav SOLL, ktorý zobrazuje nový systém riadenia toku 

materiálu na Príjmu tovaru. Modré šípky zobrazujú tok materiálu od pristavenia kamiónu 

k rampe. Ţltá časť zobrazuje prípravnú plochu pre materiál, kde je umiestený materiál/tovar 

po vykládke z kamiónu. Pracovník skladu si hneď po vykládke nájde voľné fachy, kde môţe 

Dovoz tovaru 

Doklady: 

CMR, dodací 

list, faktúra 

CMR 

Kontrola 

dokladov 

Vykládka tovaru, 

uloţenie na prípravnú 

plochu Kontrola počtu 

dokladov, potvrdenie 

dokladov CMR 

Vypísanie súpisky 

podľa dodacieho listu, 

priradenie fachov, 

identifikácia materiálu, 

kontrola mnoţstva 

Príjem materiálu 

v SAP – MIGO. Tlač 

dokladov – debňový 

lístok, WE-SCHEINy  

SKIP 
áno 

nie 

Prevoz materiálu do B 

– Skladu / na bodem 

Kontrola dielov, 

určenie statusu: 

• Pripustený 

• nepripustený 

Uvoľnený 

Zaslanie 

dokladov na: 

- Nákup  

- Príjem tovaru 

nie 

áno 

Preskladnenie v B - 

Sklade 

Poţiadavka na 

vyskladnenie (SAP) 

Vyskladnenie 

Komis, uskladnenie v SAP, 

prevoz do B - Skladu 

Uskladnenie 
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materiál odrazu uskladniť buď priamo do regálov B – skladu/skladová podlahová plocha, čo 

znázorňuje zelená plocha. Podmienkou je sprístupnenie minimálne jednej palety z dávky 

jedného artiklu do regálov WE, ktoré musia prejsť vstupnou kontrolou. KOMIS – stredisko 

bude pracovať na princípe FIFO. Laicky povedané prvé do skladu, prvé na KOMIS - 

strediska.  

  
Obr. 19 Rozmiestnenie B – Skladu SOLL stav 

7.1 Časové snímky SOLL stavu 

Časová snímka bude pozorovateľná pri dodávke 9 paliet tovaru. Keďţe tento tovar je 

v predpísanom balení, ktoré spĺňajú normy INA Kysuce, spol. s r. o., materiál nepotrebuje 

prebalenie v KOMIS stredisku. Dodávky zobrazuje tab. 12 a tab.13 zaznamenáva časovú 

snímku SOLL stavu. 

Tab. 12 Pouţité dodávky časovej snímky 

Materiál Artikel Mnoţstvo 

1. 001583187-0000 4 000 

2. 063130672-0000 3 000 

3 002126988-0000 5 200 

4. 018288836-0000 9 600 

5. 018288836-0000 9 600 

6. 018288836-0000 9 600 

7. 018288836-0000 9 600 

8. 018288836-0000 9 600 

9. 011261846-0000 9 600 
 

 

Prípravná plocha 

pre materiál 

WM regál pre 

WE 
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Tab.13 časová snímka príjmu tovaru aţ po uskladnenie – SOLL stav 

Pracovisko Zodpo-

vedný 

pracovník 

Činnosť Popis činnosti Meraný 

čas 

Príjem 

tovaru 
Skladník 

Vykládka Začiatok vykládky  00:00:00 

Preberanie 

dokladov 

Pracovník preberá doklady od 

prepravcu (dodací list, CMR), 

kontrola správnosti dokumentov 

s dodaným tovarom/materiálom 

00:03:30 

Vykládka 
Vyloţenie dodávka na prípravnú 

plochu 
00:05:00 

Skladové 

miesta 

Zistenie voľných skladových 

miest 
00:10:00 

Vypisovanie 

kontrolnej 

súpisky 

Prepisovanie informácií 

z dodacieho listu na kontrolnú 

súpisku 

00:16:00 

Predávanie 

dokumentov 

Pracovník odovzdáva dokumenty 

(CMR, dodací list, kontrolná 

súpiska) referentkám 

00:20:00 

Ukončenie procesu príjmu tovaru 00:20:00 

Systémová 

evidencia 
Referentka SAP-MIGO 

Referentka systémovo eviduje do 

programu SAP prijatý materiál 
00:15:00 

Ukončenie procesu systémovej evidencie v SAP 00:15:00 

Kumulovaný čas procesu 00:35:00 

Príjem 

tovaru, B - 

Sklad 

Skladník 

Tlač 

debňových 

lístkov 

Pracovník si vyzdvihne 

uskladňovací lístok – debňový 

listok (tlačiareň na WE) 

00:03:00 

Prichytenie 

debňových 

lístkov 

Debňovéch lístky prichytené na 

uskladnený materiál 00:07:00 

Čiastočné 

uskladnenie 

Uskladnenie fyzické do WM 

regáloch a do B- Skladu 
00:18:00 

Ukončenie procesu čiastočného uskladnenia 00:18:00 
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Kumulovaný čas procesu 00:53:00 

Priemerná doba od čiastočného uskladnenia po začiatok vstupnej 

kontroly 
01:30:00 

Kumulovaný čas procesu 02:23:00 

Vstupná 

kontrola 

Referentka 
Kontrola 

Prepustenie materiálu vstupnou 

kontrolou 
00:35:00 

Sklad - B Skladník 
Preskladnenie 

Prípadné preskladnenie do B – 

skladu z WE regálov  
00:52:00 

Ukončenie procesu Vstupnej kontroly a prípadného preskladnenia 00:52:00 

Ukončenie celkového procesu  03:15:00 
 

V nasledujúcich tabuľkách (tab. 14 a tab. 15) sú vyhodnotené časové snímky, ktoré 

zobrazujú čas venovaný činnostiam, pri ktorých sa pohybuje materiálový tok a čas plytvania, 

kedy materiál je nečinný v materiálovom toku. 

Tab. 14 Čas venovaný činnostiam od Príjem tovaru/materiálu po uskladnenie v B – sklade 

Procesy Čas 

Celkový čas činností procesu Príjem tovaru 

a systémovej evidencie 

00:35:00 

Celkový čas činností procesu čiastočného 

uskladnenia (ČU) 

00:18:00 

Celkový čas činností procesu vstupnej kontroly 00:34:00 

Celkový čas činností procesu prípadného 

preskladnenia 

00:18:00 

Celkový čas reálneho toku materiálu 01:45:00 
 

 

Tab. 15 Čas nečinnosti toku materiálu 

Popis plytvania Čas 

Priemerná doba od  čiastočného uskladnenia po začiatok vstupnej kontroly 

 

01:30:00 

Celkový čas nečinnosti toku materiálu 01:30:00 

 
  

 

Na obr. 20 sú znázornené časové úsečky vyhodnotené z tab. 14 a tab. 15 a zobrazenie 

časovej úsečky celkového času riadenia toku materiálu.  
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Obr. 20 Časové úsečky riadenia materiálového toku 

7.2 Porovnanie časových snímok IST stavu a SOLL stavu 

Na základe prijatých opatrení, ktoré boli aplikované na podnet výsledkov z časových 

snímkou je moţné porovnanie stavu IST a stavu SOLL, ktoré zobrazuje tab. 16. 

Tab. 16 Porovnanie stavu IST a stavu SOLL 

Časové úsečky  IST stav SOLL stav Rozdiel 

Časová úsečka celkového času riadenia toku 

materiálu 

36:54:00 03:15:00 33:39:00 

Časová úsečka reálneho času pohybu materiálu 01:54:00 01:45:00 00:09:00 

Časová úsečka nečinnosti toku materiálu 35:00:00 01:30:00 33:30:00 
 

Je potrebné si však uvedomiť, ţe kaţdá vykládka tovaru obsahovala rôzny počet paliet 

materiálov. Preto treba zohľadňovať určitú toleranciu. Čo je však najpodstatnejšie: SOLL – 

stavom sa zredukovali činnosti a odstránilo sa plytvanie v procesoch, najmä čo sa týka 

časových úsečiek nečinnosti toku materiálu. Časová úsečka reálneho času pohybu materiálu je 

v rámci tolerancie takmer rovnaká. No zoštíhlenie procesov a čiastočné uskladnenie priniesli 

pozitívne výsledky. 

Obr. 21 zobrazuje realistickú predstavu o tom, ako sa proces zoštíhlil. Je z neho 

pozorovateľné, ţe v stave IST, len samotné systémové evidovanie trvalo 9,5 hodiny – alebo 

skôr nečinný tok materiálu. V stave SOLL trvajú procesy od Pristavenia LKW aţ po 

Systémovú evidenciu v priemere 4,5 hodiny. 

Časová úsečka celkového času riadenia toku materiálu 

PT SE ČU VK Preskladnenie P 

00:00:00 00:20:00 00:35:00 00:53:00 02:58:00 03:15:00 

Časová úsečka reálneho času pohybu materiálu 

00:00:00 00:20:00 00:35:00 00:53:00 1:27:00 01:45:00 

PT SE ČU VK P 

Časová úsečka nečinnosti toku materiálu 

Priemerná doba od  čiastočného uskladnenia po začiatok vstupnej kontroly 

00:00:00 
01:30:00 
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Obr. 21 Porovnanie stavu IST a SOLL 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stav IST: 

B – sklad 9,5 hod: 

Pristavenie LKW 

Vykládka 

Spracovanie (odbalenie, kontrola 

mnoţstva ) 

Prevoz na skladovú podlahovú plochu  

Systémová evidencia 

  

 

           

      

 

 

 

 

Stav SOLL: 

B – Sklad 4,5 hod. : 

Pristavenie LKW  

Vykládka 

Spracovanie (odbalenie, kontrola 

mnoţstva) 

Priradenie voľného fachu k palete 

Systémová evidencia (tlač WE – 

SCHEIN a debňových lístkov) 

Uskladnenie do regálov WE/B- Skladu 

4
,5
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o
d
 

9,5 hod 
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8. Ekonomické vyhodnotenie 

Na príjmu tovaru pracuje 5 pracovníkov. Pokiaľ sa v IST stave nestíhali vybavovať 

dodávky, či na príjme tovaru, evidencií či samotného uskladňovania, bolo potrebné pribrať 

minimálne jedného pracovníka z iného strediska na výpomoc.  

Vďaka stavu SOLL sa predchádza stavu, aby sa priberali navyše pracovníci z iných 

pracovísk. Ekonomické vyhodnotenie zobrazuje tab. 17 

Tab. 17 Koeficienty pre ekonomické vyhodnotenie 

Priemerná osobné náklady zamestnanca za 

hod. 

11,68  € 

Počet odpracovaných hodín za zmenu 7,5 hod. 

Denné osobné náklady zamestnanca 

(11,68*7,5) 

87,6  € 

Počet odpracovaných dní za mesiac 22 dní 

Mesačné priemerné osobné náklady 

zamestnanca (22*87,6) 

1927,2 € 

Ročné priemerné osobné náklady 

zamestnanca – úspora nákladov 

(1927,2*12) 

23126,4  € 

 

  

 
 

Obr. 22 Grafické zobrazenie ekonomického vyhodnotenia  

V stave IST bolo nutné zamestnávať 6 pracovníkov na príjme tovaru čo mesačne 

činilo 11 563,2 € nákladov, ročné náklady na osobné náklady 6 zamestnancov činili 138 758,4 

€. Pri stave SOLL je potrebných len 5 pracovníkov, teda mesačné náklady vynaloţené na 

osobné náklady zamestnancov sa zníţili na 9 636 €, čo predstavuje úsporu za mesiac 1 927,2 

€. Predpokladá sa ročná úspora nákladov v sume 23 126,4 €.    
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Záver 

Štíhlosť v procesoch znamená robiť len tie činnosti, ktoré sú potrebné, robiť ich 

správne na prvý krát, robiť ich rýchlejšie ako ostatní a míňať pritom čo najmenej nákladov, 

alebo zdrojov.  

V úvode diplomovej práce bol definovaný základný cieľ, ktorý má priniesť táto 

diplomová práca. Cieľom bolo optimalizovanie procesov v sklade komponentov a tento cieľ 

bol aj dosiahnutý.  

Na základe analýzy stavu IST bolo odhalené plytvanie v procesoch sledovanej oblasti.  

Boli navrhnuté nové a pozmenené staré činnosti v procesoch v stave IST a vznikol tzv. stav 

SOLL – čo predstavuje stav po navrhnutých zlepšeniach v procese. Dosiahol sa cieľ 

optimalizovania procesov v sklade komponentov, kde od príjmu tovaru aţ po uskladnenie bol 

zredukovaný čas takmer o 34 hodín na základe vykonaných časových snímok. Systémová 

evidencia - táto samotná činnosť trvala 9,5 hodiny. Vďaka stavu SOLL je stanovený cieľový 

čas 4,5 hod. od pristavenia LKW aţ po systémovú evidenciu. Boli ušetrené priemerné osobné 

náklady na zamestnanca, ktoré za rok činia 23 126,4 €. Optimalizácia procesov v sklade 

komponentov sa podarila. 

Efektívne fungovanie firemných procesov je základom pre jej neustály rozvoj a 

prosperitu. Štíhlosť v procesoch a odstránenie plytvania by malo byť podmienkou kaţdej 

dobre prosperujúcej spoločnosti. Je však nutné sa zamyslieť, či je moţné  celkové odstránenie 

plytvania. Plytvanie v procesoch vţdy ostane, nikdy nebude proces 100% bez plytvania a je 

len na vedení podniku a zamestnancov, aby sa čo najbliţšie priblíţili k tejto hranici.  
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Použité skratky 

LKW plán – plán organizácie nákladnej dopravy 

CMR – medzinárodný prepravný list 

Tprm. – typorozmer 

SAP – skladový systém 

IWK – INA Kysuce, spol. s r. o. 

WE-SCHEIN – doklad o príjme materiálu/tovaru 

QS – príslušný segment (kvalita) 

SKIP materiál – materiál od sesterských spoločností 

IM – bezfachová plocha 

WM – zóna fachov 

QZ – vstupná kontrola INA Kysuce, spol. s r. o. 

VZV – vysoko zdviţný vozík 

FIFO – metóda vyskladnenia 

WE – príjem tovaru 

IST stav – pôvodný stav 

SOLL stav – stav po navrhnutých opatreniach 


