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ABSTRAKT 

 

Bakalárska práca s názvom Kaizen a jeho moţnosti vyuţitia v podnikovej praxi                     

v strojárskej spoločnosti INA Kysuce a.s., je rozdelená na tri základné časti. V prvej časti je 

vysvetlený pojem Kaizen , koncept neustáleho zlepšovania na všetkých úrovniach 

organizácie. V druhej časti je predstavená spoločnosť INA Kysuce a.s. je tu popísaný súčasný 

stav neustáleho zlepšovania v organizácií. Posledná časť bakalárskej práce je venovaná 

analýze prestavby šesťvretenového sústruhu a  hľadanie opatrení, ktoré prispievajú k riešeniu 

danej problematiky. 

 

 

Kľúčové slová: 

neustále zlepšovanie, Kaizen, inovácie, plytvanie, workshop, prestavba, opatrenie, spaghetti 

diagram 

 

ABSTRACT 

 

The Bachelor thesis called Kaizen and its possibilities of use in the plant practice  in the 

engineering company INA Kysuce Inc., is divided into the three 

basic parts. In the first part, there is the notion Kaizen explained, and the concept of constant 

improvement on every level of the organization. In the second part, the company INA Kysuce 

is introduced with its description of  the present condition of constant improvement in the 

organization. The last part of the bachelor´s thesis is dedicated to the analysis of the six 

spindle turning machine overhaul and to the measures finding, which contribute to resolve 

existing issue. 

 

Keywords: 

constant improvement, Kaizen, innovation, waste, workshop, overhaul, measure, spaghetti 

diagram 
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Úvod 

 

Je nesporné, ţe minulé desaťročie zaznamenalo významný posun v pohľade na kvalitu zo 

strany zákazníkov, výrobcov , poskytovateľov sluţieb ako aj distribútorov. 

Čo bolo dôleţité pred niekoľkými rokmi je v súčasnosti beţné. Kvalitu v minulosti vyuţívali 

výrobcovia a poskytovatelia sluţieb ako konkurenčnú výhodu, v úsilí o získanie zákazníka. 

V súčasnosti to pokladáme za samozrejmosť. Naopak kto nie je schopný garantovať 

štandardnú úroveň kvality, ma minimálnu nádej na úspech. 

Kvalita výrobkov a sluţieb sa premieta do celkovej ekonomiky firmy. Kvalita buď prispieva 

k zvýšeniu odbytu a tým k zvýšeniu trţieb, alebo nedostatočná kvalita vedie k reklamáciám, 

ktoré majú za následok zníţenie predajov. Tieto nedostatky vyvolávajú viac nákladov na 

prepracovanie a likvidáciu nepodarkov.  

Súčasný vývoj priemyslu a sluţieb prináša stále rastúce poţiadavky na manaţment kvality. Jej 

hlavnou súčasťou je plánovanie a neustále zlepšovanie kvality. Na ich dosahovanie musia byť 

pouţité vhodné postupy a uplatňovanie vhodných metód a nástrojov.  

Trvalé zlepšovanie kvality výrobkov, sluţieb a všetkých činnosti je významným činiteľom 

zvyšovania produktivity práce, efektívnosti a konkurencie schopnosti. Ako aj hospodárskych 

subjektov, zlepšovanie sociálneho ţivota a zniţovanie negatívnych dopadov výrobných 

systémov a výrobkov na ţivotné prostredie. 

Hlavnou témou bakalárskej práce je fungovanie systému neustáleho zlepšovania, 

predovšetkým metód priemyslového inţinierstva. Teoretická časť práce je zameraná na 

spracovanie literatúry, súvisiacej s danou témou. Zaoberá sa predovšetkým pojmom kvalita, 

pretoţe ta je hlavným bodom neustáleho zlepšovania.  

V spoločnosti INA Kysuce a.s., prebieha neustále zlepšovanie predovšetkým pomocou metód 

priemyselného inţinierstva, preto je časť bakalárskej práce zameraná na vyuţívanie konceptu 

Kaizen. 

Praktická časť je zameraná na samotný systém neustáleho zlepšovania. Súčasťou je projekt 

zameraný na zlepšenie chodu výroby v spoločnosti INA Kysuce a.s., pomocou konceptu 

Kaizen. Opisuje celý priebeh workshopu zameraný na optimalizáciu priebehu celej prestavby 

šesťvretenového sústruhu. 
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1 Kaizen  

1.1 Čo je to Kaizen 

V súčasnosti slovo Kaizen označuje rozšírený koncept, zameraný na trvale zlepšovanie, 

pochádzajúce z Japonska. Je to sústavné zlepšovanie na všetkých úrovniach organizácie. [6]  

Koncept  Kaizen predpokladá, ţe náš spôsob ţivota, ako uţ pracovný, spoločenský alebo 

domáci si zaslúţi neustále zdokonaľovanie. [5] 

Ide o  postupnosť malých krokov, do ktorých sú zapojení spoluúčastníci zameraní na 

zlepšovateľské aktivity. 

Masaaki Imai : "Japonské metódy riadenia uspieť jednoducho za pomoci pouţitia  

osvedčených postupov riadenia. Tento úspech má len málo čo do činenia s kultúrnymi 

faktormi. A nedostatok kultúrnej zaujatosti znamená, ţe tieto praktiky môţu byť  a sú  

rovnako úspešne aj inde." [13] 

Zlepšovanie musí byť plánované, realizovateľné, kontrolovateľné a naposledy 

štandardizované.  

Toto postupné zdokonaľovanie sa týka vrcholového i stredného manaţmentu ,ako aj všetkých 

zamestnancov.[1] 

Malo by byť trvale a stáť sa beţnou súčasťou pracovnej náplne zamestnancov.  

Prebieha nielen v zasadačkách výrobných porád či schôdzi ale hlavne na samostatnej 

prevádzke. [2] 

V preklade slovo Kaizen znamená zlepšenie (KAI- zmena, ZEN- dobre).Táto stratégia 

zlepšenia je orientovaná na zákazníka, spočíva v poznatku, ţe manaţment, ak chce byť 

úspešný, musí uspokojovať zákazníka a jeho poţiadavky. [3] 

Všetko v čom  manaţment podniká, je zbytočné, ak to v konečnom dôsledku nevedie 

k zvyšovaniu spokojnosti zákazníka.  

Ďalším aspektom konceptu Kaizen vedie ku spôsobu myslenia, ktorí sa zameriava na výrobný 

proces a k systému riadenia, ktorí podporuje a uznáva ľudské úsilie zamerané na 

zdokonaľovanie výrobného procesu. 

Základným zdieľaním konceptu Kaizen je, ţe ani jeden deň by nemal prebehnúť bez toho, aby 

kdekoľvek v spoločnosti nedošlo k nejakému  zdokonaleniu.[1] 

V súvislosti s kvalitou sa vychádza z toho, ţe nezáleţí na tom, kde a kedy sa dosiahne 

v podniku zlepšenie, v konečnom dôsledku to vedie k zlepšeniu kvality produkcie. [5] 
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Manaţment vyuţíva potenciál všetkých pracovníkov. Predpokladá neustále sledovanie úrovne 

vyhľadávania strát a plytvaní a taktieţ vypracovanie a realizácia ich riešení. 

Základom je vybudovanie prostredia, v ktorom bude zlepšovanie súčasťou kaţdodennej práce 

všetkých zamestnancov. Toto je podmienené znalosťami o základných princípoch 

„vyhľadávanie strát“ ,“riešenie problémov“ ,“zlepšovanie“ ,“údrţba“ ,“just in time“ a 

podobne.[7] 

Hlavnou participáciou pracovníkov najniţšej úrovne je veľmi dôleţitá. Práve oni sú najbliţšie 

k miestu, kde sa tvoria hodnoty. Ich návrhy na zlepšenie sú mnoho praktickejšie 

a kreatívnejšie ako návrhy „od stolu“. Zamestnancom prináša pocit dôleţitosti vo firme.[8] 

Títo pracovníci priamo na dielni diskutujú o problémoch, svoje nápady vizualizujú  na flip 

charte, (je písacie poloţka pripomínajúca tabuľu, typicky podporované na stojane. Blok 

papiera listov je obvykle určený na hornom okraji. Tieto pomôcky sú beţne pouţívané pre 

prezentácie). [12]   

Je k dispozícii na pracovisku a pracovisko im slúţi ako miesto pozorovania pre riešenie 

problému na mieste, kde nastal. 

Je nutné vyuţívať nápadov pracovníkov, ktorí nie sú sami schopní zostaviť formulár 

zlepšovacieho návrhu so všetkými jeho neodmysliteľnými náleţitosťami. Sú vypracované 

námety kto, ako , kde a kedy posudzuje ,následne rozpracováva do formálnej podoby 

a postupuje k schváleniu, na základe je zlepšenie realizované buď priamo alebo sa z neho 

stáva interní projekt zlepšovania, ktorý je implementovaný aţ po riadnych analytických 

a plánovacích fázach. 

Podnikové smernice a postupy nemusia byť nutne zloţité, formulované a nezrozumiteľné, 

s čím sa v rade podnikov stretávame. 

Tento prístup nevyţaduje špeciálne techniky ani investície, ale zmenu prístupu.  

Zlepšovať môţu naozaj všetci, ale dosiahnutie zmeny prístupu ľudí vyţaduje jednak silné 

osobnosti medzi nami samými a jednak silnú a trvalú podporu manaţmentu. [2] 

1.2  Uplatnenie Kaizen v podniku 

Miesto pre Kaizen nachádzame v prvom rade vo výrobe, v prevádzke, ale i v technologickej 

príprave, v plánovaní výroby, v zlepšovaní technologických postupov, v  organizácii práce, 

vstupnej, vnútropodnikovej i výstupnej logistike. Ďalej zasahuje do ďalších kľúčových 

procesov, rovnako ako aj do podporných procesov ako obchod, marketing, personalistika, 

správy infraštruktúry, interní audit atd.[2] 
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1.3 Princípy konceptu Kaizen 

Zmeny vo všeobecnosti môţu byť postupné alebo náhle. Kaizen znamená zlepšovanie 

malými, neustálymi krokmi a inovácia znamená nárazové, výrazné zlepšenie technológie, 

technického vybavenia. Formou veľkej, jednorazovej investície. 

V súvislosti s kvalitou sa vychádza z toho, ţe nezáleţí na tom, kde a kedy sa dosiahne 

v podniku zlepšenie, v konečnom dôsledku to vedie k zlepšeniu kvality produkcie. Kvalita je 

tu chápaná ako niečo čo je moţné zlepšiť, čo sa týka výrobkov, sluţieb, pracovnej disciplíny, 

vzťahov, postupov a pod. 

Kaizen v Japonsku vyţaduje myslenie manaţérov orientované na procesy a postupy, kým 

západní manaţéri sú orientovaní na výsledky. 

Výraznou črtou japonskej filozofie je tzv. „personalizácia problému“  to znamená vedieť pre 

koho robím, kto bude vykonávať nasledujúcu operáciu. Kaizen to vyjadruje heslom „ 

nasledujúci proces je zákazník“. [5] 

Väčšina organizácií, ktorým záleţí na zabezpečení procesov kvality sa orientuje 

predovšetkým na zavedenie systému manaţmentu kvality podľa noriem STN EN ISO radu 

9000. Treba si uvedomiť, ţe Kaizen je práve i špecifickým prístupom k problémom. Tento 

prístup hovorí, ţe vyskytnutý problém chápeme uţ nie ako problém ale ako príleţitosť 

k zlepšeniu. 

Kaizen je o zmene myslenia. Je o postupných a malých krokoch k zlepšovaniu 

a zdokonaľovaniu všetkých podnikových činností.[3] 

 

Zavedenie konceptu Kaizen je úzko spojené so zavedením TQC( Total qaulity control – 

aplikácia štatistických metód) ako organizovanými aktivitami Kaizen, týkajúcich sa všetkých 

zamestnancov organizácie vrátane manaţmentu. TQC je súčasťou integrovaného úsilia 

o zdokonaľovanie výkonov na všetkých úrovniach. Tieto zdokonalené výkony sú zamerané 

na plnenie takých viacfunkčných cieľov, ako je kvalita, náklad, plánovanie, rozvoj 

pracovných síl a vývoj nových produktov. Toto všetko ma viesť k zvýšenej spokojnosti  

zákazníkov. [3] 

Pred samotným zavedením konceptu KAIZEN je dôleţité aby manaţment prijal tieto 

podstatné body: 

 

 Manaţment sa musí pevne rozhodnúť, ţe súhlasí so zavedením Kaizen do podnikovej 

stratégie. Musí počítať s obetovaním dostatočného mnoţstva času na porozumenie 

dopadu novej stratégie. 
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 Manaţment musí súhlasiť s kvalitou, nákladmi i plánovaním. 

 Manaţment musí zabezpečiť vhodnú podnikovú štruktúru na vyplnenie určených 

cieľov. 

 Musí byť pripravený podniknúť náleţité kroky ku zmene, aj keď sa budú týkať 

organizácie, štruktúry, plánovania a kontroly a dokonca aj personálnych praktík. 

 Manaţment musí byť pripravený podporovať tzv. kľúčových ľudí na všetkých 

útvaroch i vo výrobe samotnej. 

 Kaizen musí začínať s identifikáciou problému. Ľudia musia byť vedení k tomu aby sa 

učili problémy nezakrývať.  

 Manaţment musí v neposlednom rade zaviesť kritériá orientované na kaţdú úroveň, 

ktoré si vyţadujú celopodnikové tréningové programy a reštrukturalizácia 

plánovacieho a kontrolného systému. [3] 

 

Pravou rukou manaţmentu pri zavádzaní a presadzovaní princípov Kaizen v podniku by mal 

byť útvar kvality. Pritom si treba ale uvedomiť, ţe zodpovednosť za kvalitu nesú vedúci na 

najniţších stupňoch. Je potrebné zmeniť ešte stále zauţívané vnímanie, ţe kvalitu je moţné 

vyhodnocovať. Hlavnými oddeleniami kvality by malo byť predovšetkým: 

 

 monitorovanie a vyhodnocovanie chybovosti vo výrobe 

 koordinačné a metodické činnosti 

 školenia pracovníkov 

 vykonávanie auditov a informovanie zainteresovaných strán o stave a zistených 

skutočnostiach 

 návrhy nápravných a preventívnych opatrení.  

 

Pritiahnuť všetkých zamestnancov k spolupráci si vyţaduje správnu atmosféru a podnikovú 

kultúru. Vytvorenie atmosféry spolupráce a spoločnej kultúry sa v podniku musí stať 

neoddeliteľnou súčasťou zmien. [3] 

1.4 Implementácia Kaizen 

Počiatočným bodom zdokonalenia je vidieť potrebu zdokonaľovania , teda schopnosť vidieť 

a uvedomovať si problém. Preto Kaizen zdôrazňuje odhaľovanie problému a ponúka rady pre 

ich identifikáciu a odstránenie. 
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Keď sú problémy identifikované  je nutné ich riešiť. Pouţívame širokú škálu nástrojov na 

riešenie týchto problémov. Aby bola dosiahnutá úroveň trvalá, musí byť kaţdé zlepšenie 

štandardizované. 

Kaizen je zdrojom myslenia zameraného na proces, teda aby sme dosiahli dokonalejšie 

výsledky, musíme zdokonaliť procesy, ktoré k ním vedú. Kaizen je zameraný na ľudí a ich 

pracovné úsilie. Ďalším rysom Kaizen  je, ţe vyţaduje osobné úsilie doslova všetkých. Aby 

mohol Kaizen preţívať, manaţment sa musí vedome a neustále snaţiť o ich podporu. 

V takomto procese sa Kaizen zaujíma viac o proces ako o výsledok. Kaizen vyţaduje od 

manaţmentu mnoho času a úsilia.  

Kaizen vyţaduje typ vedenia zaloţený na osobných skúsenostiach a presvedčeniach, nie len 

na autorite, funkčnom zaradení alebo veku. Je tomu tak preto ,ţe zlepšovanie 

a zdokonaľovanie prináša v ţivote skutočné uspokojenie, spoločné premýšľanie a učenie sa, 

riešenie zloţitých úloh a touto cestou dosahovanie lepších výsledkov. 

V pracovnom prostredí nie je núdze ako o funkčne tak aj o viac funkčné problémy a ľudia 

potrebujú pomoc, aby boli tieto problémy schopný identifikovať. Ďalej musia byť školení vo 

vyuţívaní nástrojov k riešeniu problému, ktorí identifikovali. Keď je nejaký problém 

vyriešený, výsledok musí byť štandardizovaný, aby sa zabránilo opakovaniu tohto problému.   

Pre efektívne zavádzanie kontroly kvality je dôleţitá spolupráca všetkých ľudí v spoločnosti, 

ako vrcholového manaţmentu, stredných manaţérov, vedúcich a pracovníkov vo všetkých 

oblastiach firemnej činnosti. Ako je prieskum trhu, výskum a vývoj, plánovanie produktov, 

projekcia, príprava výroby, nákupy, riadenie predaja, inšpekcia, predaj, sluţby zákazníkom, 

rovnako ako finančná kontrola, riadenie ľudských zdrojov a ich vzdelávanie. Kontrolu kvality 

prevádzanú týmto spôsobom nazývame celopodnikovou kontrolou kvality . [3] 

1.5 Postup zavedenia Kaizen 

Manaţment musí najprv vytýčiť plán, pravidla, smernice a postupy pre všetky dôleţite 

operácie a potom dohliadať na to aby sa kaţdý riadil podľa štandardizovaných postupov. Ak 

sú  ľudia schopní  postupy realizovať ale nerobia to , manaţment musí zaviesť disciplínu. Ak 

nie sú ľudia schopní postupy dodrţiavať, musia sa príslušní zamestnanci vyškoliť alebo 

zrevidovať postup, tak aby ho bolo moţne realizovať. 

Údrţba sa týka udrţovania štandardov prostredníctvom školenia zamestnancov a disciplíny. 

Čím je pozícia manaţéra vyššia, tým viac sa zaujíma o zdokonaľovanie. Na najniţšej úrovni 

pracovník trávi všetok svoj čas pri stroji plnením inštrukcií. Keď sa stane pracovník vo svojej 

práci zbehlým, začne premýšľať  o zdokonaľovaní. Ku zdokonaľovaniu začne prispievať 
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spôsobom, odpovedajúcim k jeho pozícii, teda individuálnymi návrhmi alebo v rámci 

skupinových návrhov. 

Zdokonalenie štandardov vede k zavádzaniu vyšších štandardov. Úlohou manaţmentu je 

dohliadať na to aby boli tieto štandardy dodrţiavané. [6] 

1.6 Kaizen a inovácie 

1.6.1 Kaizen a malé zlepšenia 

Je nutné zdôrazniť, ţe výkonnosť a tým aj konkurencieschopnosť nemôţe byť vţdy zaloţená 

len na malých zlepšeniach, na ktorých je postavený princíp Kaizenu.[2] 

Inovácie  predstavujú zásadné zdokonalenie ako výsledok veľkých investícii do nových 

technológii alebo zariadení.[4] 

1.6.2 Inovácie 

Inovácia je praktické prenesenie ideí do nových výrobkov, sluţieb, procesov, systémov 

a spoločenských vzťahov. 

Inovácií musí predchádzať tvorivá aktivita človeka, ktorá je podmienená schopnosťou 

odpútať sa od doterajšieho stavu vnútornej štruktúry existujúceho objektu a schopnosťou 

navrhovať a uskutočňovať zmeny. 

V súvislosti s inováciami sa často v literatúre i praxi moţno stretnúť s dvomi odlišnými 

spôsobmi dosiahnutia zmien. V prvom prípade je to zmena dosiahnutá veľkým (napr. 

technologickým ) skokom. V druhom prípade je to zmena dosiahnutá neustálym zlepšovaním 

malými krokmi. Toto členenie nie je značne fixované predovšetkým na výrobkové, resp. 

technologické inovácie. Uvedené členenie je mierne zavádzajúce, nakoľko nepostihuje 

významné zmeny v správaní sa organizácií. Inovácie členíme na marketingové, finančne, 

prípadne kombinované. [4] 

1.6.3 Inovačné príležitosti 

Podnikatelia musia cieľavedome hľadať zdroje inovácií, tzn. hľadať moţnosti zmeny 

a symptómy,  ktoré sú signálom príleţitostí k úspešným inováciám. Musia poznať a vedieť 

aplikovať princípy úspešných inovácií. 

Podľa francúzskeho ekonóma J. B. Saya: „ Podnikateľ presúva hospodárske prostriedky 

z oblasti niţšej do oblasti vyššej produktivity a vyššej výnosovosti“. 
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Peter Drucker dodáva: „ Podnikateľ  vytvára niečo nové, niečo  odlišné, mení alebo 

transformuje hodnoty. Podnikateľská činnosť sa neobmedzuje výhradne na hospodárske 

subjekty, je vhodná i pre univerzity, nemocnice, banky“ . 

Peter Drucker vo svojich úvahách o inováciách ako o cieľavedomej činnosti a teoretickej 

disciplíne súčasne podopiera svoje tvrdenia mnoţstvom príkladov a nabáda k vnímaniu 

špecifického správania podnikateľov zameraných na inovácie. Ukazuje, kde hľadať 

príleţitosti k inováciám. [4] 

1.7 Kto je do Kaizen zapojený 

Top manažment 

Mal by byť príkladom tohto postupu.  Top manaţéri by tie svoje zlepšenia a námety, ktoré nie 

sú strategickej povahy a nemajú teda diskrétny charakter, mali zdieľať zamestnancom 

a podnecovať tým aj ich nápady. 

Top manaţéri  často  nepotrebujú  celopodnikový nadhľad, vedia vyuţívať potenciálu 

a znalosti stredného a niţšieho manaţmentu, môţu byť cenným prínosom v celej rade 

zlepšení, ktoré by inak „ zaspali“ pre svoju zdanlivú presaditeľnosť vo vedení. 

Stredný a nižší manažment 

Mal by byť kľúčovým prvkom iniciácie koncepčných podnetov v rámci Kaizen. Manaţment 

je zodpovedný hlavne za stanovovanie cieľov zlepšovania  a riadenia programu zlepšovania, 

ktorý sa môţe skladať z celej, niekedy počiatočnej rady  projektov. Do cieľov sú premietané 

strategické ciele celého podniku a sú kvantifikované tak, aby bolo zrejme, na ktoré oblasti je 

nutné zamerať pozornosť a zdroje. Kde je reálne dosiahnutie zníţenia nákladov v reálnom 

čase. 

Technický pracovníci, inžinieri 

V nevýrobnej sfére nájdeme podobné funkcie ako funkcie manaţérov  produktu a príslušných 

expertov v relatívnom obore podieľajúcom sa na návrhu a realizácií nehmotného produktu. 

Základné koncepčné inovácie vznikajú práve tu.  

Zamestnanci, robotníci 

Neplatí, ţe Kaizen sú len dobrovoľné  aktivity zamestnancovu, ktoré zlepšujú. Tieto aktivity 

samozrejme existujú a sú asi najznámejším atribútom Kaizen. Robotníci majú v rámci Kaizen 

stanovené ciele, ktoré musia byť prevádzané so stratégiou podniku. 

Robotníci sa vo veľkej miere zameriavajú na drobné zlepšovania na svojom pracovisku, ktoré 

prispievajú hlavne k zlepšeniu ergonómie a bezpečnosti práce, plynulosti výroby 

a dolaďovaniu uţ existujúcich koncepčných riešení v detailoch kaţdodennej praxe. 



17 

 

Kaizen v administratíve 

Existujú tu relatívne dlhé priebeţné časy podporných procesov, nízka efektivita a účinnosť. 

Kaizen býva rovnako realizovaný na základe čiastočných podnetov zamestnancov, i keď 

kľúčové zostávajú ciele zlepšovania. Tieto ciele musia zobrazovať celkovú výkonnosť 

podniku a vplyv na hodnotový tok. Úspešné bývajú len tie koncepcie zlepšovania 

administratívy, ktoré nezlepšujú oddelenie, ale proces. Existujú tu tými pre implementáciu 

projektov, samostatné aktivity zamestnancov i multifunkčných tímov  riešiacich nadväznosť 

podporných procesov na procesy hlavné.[2] 

1.8  Kľúčové prvky Kaizen 

Kľúčovými prvkami Kaizen sú kvalitné, úsilné zapojenia všetkých zamestnancov, ochota ku 

zmene a komunikácia. Japonské spoločnosti rozlišovali medzi inováciou (radikálnou) 

a Kaizen (priebeţnou). 

 

Základná metóda Kaizen sa skladá z 5 základných prvkov: 

1. tímová práca 

2. osobná disciplína 

3. lepšia morálka 

4. krúţky kvality 

5. návrhy na zlepšenie. 

 

Koncept Kaizen predpokladá, ţe postupné malé zmeny beţne uţívanej a pretrvávajúcej  doby 

vedú k významnému zlepšeniu. Všetci pracovníci organizácie spolupracujú na riešení 

problému alebo zlepšovaní procesu. Tým vyuţíva analytických technik, ako je mapovanie 

hodnôt produktu a 5S metódy aby sa mohli rýchlo identifikovať príleţitosti k odstráneniu 

odpadu vo výrobnom procese. Tým pracuje na realizácii tohto zlepšenia rýchlo, so zameraním 

na riešenia, ktoré nezahrňujú vysoké kapitálové investície. 

Neustále zlepšovanie procesov vyţaduje podporu kultúry, kde sú zamestnanci oprávnení 

identifikovať a riešiť problémy. Väčšina organizácii prevádza Kaizen u procesov, ktoré sú 

dobre zdieľané a posilnené prostredníctvom odbornej prípravy.[9] 
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1.9  Základné kroky Kaizen 

Fáza 1. Plánovanie a príprava 

Hlavnou úlohou je voľba cieľu pre zlepšenie udalosti. Môţu zahrňovať pracovnú oblasť, 

administratívnu oblasť,  produkt nesplňujúci očakávania zákazníkov, ako aj oblasti s trţnými 

alebo finančnými odpadmi. 

Na problém v tejto oblasti je zvolený pre zameranie Kaizen tzn. konkrétny problém, ktorí 

potrebuje zlepšiť alebo odborné prípravy na ňom  pred „udalosťou“. Kaizen udalosti sú 

obecne organizované trvať jeden aţ sedem dní, v závislosti na rozsahu cieľu procesu 

a problému. Od členoch týmu sa očakáva, ţe sa budú v tomto období sústrediť na Kaizen 

udalosť. 

Fáza 2. Implementácia  

Týmu treba podať jasnú predstavu o „aktuálnom stave“ cielených procesov tak, ţe všetci 

členovia podrobne chápu problém, ktorí sa snaţia vyriešiť. Na identifikáciu súčasného stavu 

sa beţne pouţívajú dve metódy: 

 

 5 x Prečo ( kriteriálna analýza, hľadá najpravdepodobnejšie príčiny) 

 Value Stream Mapping ( mapovanie hodnôt prúdu) - zahrňuje kroky v diagrame, 

aktivity, materiálové toky, komunikáciu a ďalšie prvky, ktoré sú s procesom spojené 

či transformované. Táto technika  je podobný proces mapovania, ktorí je často 

pouţívaný na podporu prevencie pri plánovaní v organizácií. 

 

V priebehu Kaizen je nutné zhromaţďovať informácie o cielenom procese, ako meranie 

kvality produktov, rýchlosť a zdroje, smerovanie výrobkov, mnoţstvo práce a mnoţstvo 

personálu. Členovia týmu sú priradení špecifickým rolám pre výskum a analýzu. Ďalej 

predávajú podrobné mapy hodnôt prúdu procesu a štúdia chovania príslušnej operácie. 

 

Zhromaţdené dáta sú analyzované a vyhodnotené. Členovia týmu identifikujú 

a zaznamenávajú  pozorované odpady, pýtajú sa čo je cieľom tohto procesu a či je kaţdý 

krok, alebo prvok pridanou hodnotou ku splneniu tohto cieľa. Keď je odpad, alebo non- 

pridaná hodnota činnosti identifikovaná a zmeraná členmi týmu, nasleduje hľadáme moţnosti 

zlepšenia pomocou Brainstormingu – (metóda zaloţená na skupinovom riešení, brain - 

mozog, storm - búrka). Najsľubnejšie myšlienky sú vybrané a prevádzané. Členovia týmu 

pozorujú a zaznamenávajú nové doby cyklu a vypočítavajú celkovú úsporu. 
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Fáza 3. Nasledovať 

Kľúčovou súčasťou Kaizen akcie je činnosť, ktorá ma za cieľ zistiť zlepšenie, ktoré sa  udrţí 

a nie je len dočasné. Nasledovne členovia týmu pravidelne sledujú kľúčové výkonnostné 

opatrenia a dokumentujú zlepšenie zisku. Nasledovné udalosti sú niekedy naplánované na 30 

aţ 90 dní od počiatku Kaizen .K hodnoteniu výkonu  určujú následné zmeny, ktoré môţu byť 

dôleţité k udrţaniu zlepšenia. Súčasťou tohto nasledovania personál v cieľovom procese 

preskúmal spätné väzby a podal návrhy. Ako bolo prejednané v rámci metódy 5S, vizuálnu 

spätnú väzbu výkonnosti procesu, sa často pouţívajú tabuľky , ktoré sú viditeľne pre všetkých 

zamestnancov.[9] 

1.10  Aké by mali byť pozitívne prínosy 

Prínosy metódy Kaizen sú zrejme najme tým, ktorí túto metódu praktizujú. Skúsenosti 

z Japonska hovoria, ţe tam, kde je Kaizen zavedený prvýkrát môţe manaţment sledovať 

nárast produktivity o 30 aţ 50 percent a to všetko bez kapitálových investícií.  

Zavedenie Kaizen si ţiada prístup riadený z najvyššej úrovne a naopak. V priebehu 

zavádzania Kaizen bolo v Japonsku vyvinutých veľa uţitočných konceptov a metód, 

o ktorých moţno predpokladať, ţe väčšina z nich je hodnotná i v ostatných krajinách. 

Kaţdá organizácia by sa mala snaţiť o to , aby jej ľudia boli motivovaní a naladení 

v prospech cieľov a  zámerov organizácie. Cieľom kaţdého manaţéra by mala byť pomoc 

pracovníkom, ktorí stratili motiváciu, tak aby boli opäť výkonní, svedomití, uvedomelí 

a zamerali svoje úsilie na splnenie cieľov svojho kolektívu a celej organizácie, aby urobili 

prácu na prvýkrát dobre. Zároveň treba vytvoriť pracovné podmienky, ktoré zabezpečia 

spokojnosť pracovníkov a takisto dobré vzťahy medzi jednotlivými pracovníkmi organizácie. 

Treba sa snaţiť porozumieť tomu, čo motivuje pracovníkov ako sú uznanie, dosiahnutie 

výsledkov, finančná odmena, sociálna istota, zapojenie sa do práce, dobré pracovné 

prostredie, šanca na postup.[3] 

 

2 Aplikácia konceptu Kaizen v spoločnosti INA Kysuce a.s. 

2.1 Koncepcia Kaizen v spoločnosti 

Uţ od začiatku vzniku spoločnosti boli zamestnanci vedení a vzdelávaní k tomu, aby sa 

podieľali na zvyšovaní kvality výrobkov. Útvar zabezpečenia kvality zavádzal do výrobného 

procesu rôzne optimalizačné metódy a postupy, ktoré mali za cieľ minimalizovať počet 

chybných dielov a tým aj počet reklamácií. 
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Prvé informácie o japonskej filozofii Kaizen, ktorá sa snaţí o zvyšovanie kvality nielen 

výrobkov ale aj celkových procesov, sa do spoločností INA Kysuce, a.s. dostali z centrály 

v Nemecku na prelome rokov 2002/2003. 

Na začiatku roku 2003, vo februári, bola nemeckou externou firmou vykonaná analýza 

s cieľom, zhodnotiť v závode prostredie a prebiehajúce procesy a navrhnúť, čo všetko by 

malo byť zmenené resp. vylepšené, kde má spoločnosť rezervy. Táto externá poradenská 

firma vykonala analýzu pracovísk, výrobných procesov a analýzu riadiacich procesov. 

Výsledky tejto analýzy odhalili slabé miesta v celkovom chode organizácie. Medzi 

nedostatkami sa uvádzala nečistota a neporiadok na určitých výrobných pracoviskách, 

neaktívnosť zamestnancov. Ďalším bodom bolo nízke vyţitie niektorých strojov, vysoké 

výpadky z dôvodu opráv, prestavieb, čo zapríčiňovali sklzy dodávok, presuny termínov 

u zákazníkov, reklamácie a nutnosť zadávať zákazky na kooperovanie. Ďalej zistili, ţe by sa 

dal zefektívniť tok materiálu a skladových zásob napríklad zlepšením evidencie 

a prehľadnosti zásob v sklade, menšími dodávkami materiálu od dodávateľa a potom zo 

skladu do výroby, zvýšením frekvencie dodávok atď. Po analýze riadiacich procesov táto 

externá spoločnosť takisto predniesla návrhy, v ktorých oblastiach je potenciál robiť zmeny 

a zlepšenia. Išlo hlavne o zlepšenie a zefektívnenie komunikácie a tokov informácií na 

všetkých úrovniach riadenia, príprava niektorých vedúcich pracovníkov na vedúcu úlohu, 

zlepšenie motivácie podriadených s cieľom masovejšieho zapojenia pracovníkov do hnutia 

neustáleho zlepšovania, štandardizácie a popisy procesov, vyjasnenie a iné rozloţenie 

kompetencií, väčšie stotoţnenie sa s cieľmi podniku, organizovanejšie plánovanie a zníţenie 

administratívy. 

Následne po tejto analýze prišla poţiadavka z centrály, aby boli dvaja pracovníci poslaní na 

školenie trénerov Kaizen. Títo pracovníci po návrate budú popri svojej práci pomáhať 

ostatným pri zlepšovaní procesov a dohliadať na aplikovanie Kaizen v spoločnosti. Títo 

zamestnanci boli vyškolení a začali preškoľovať spolupracovníkov v INA Kysuce a.s.. Keďţe 

boli len dvaja a počet zamestnancov v roku 2003 sa blíţil k 1500, vznikla potreba angaţovať 

a preškoľovať čoraz viac zamestnancov. 

Z tohto dôvodu bol v roku 2004 oficiálne menovaný človek, ktorý sa mal filozofií Kaizen 

venovať na plný úväzok a implementovať ju v spoločnosti INA Kysuce a.s. 

Táto funkcia má názov „ špecialista kontinuálnej optimalizácie procesov „, pracovník je 

organizačne začlenený do útvaru riaditeľa podniku. 

V tomto istom roku bola spoločnosti ponúknutá pomoc pri zavádzaní Kaizenu zo strany 

ďalších podnikov skupiny Schaeffler Gruppe z Európy aj Ameriky. Cieľom bola výmena 
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skúseností, získanie praktických rád od sesterských spoločností, preveriť si moţnosti 

zlepšovania procesov v slovenských podmienkach. Veľkou výhodou je , ţe spoločnosť INA 

Kysuce a.s. patrí do veľkej skupiny podnikov a to znamená podporu a pomoc pri zavádzaní 

zmien a pri vstupe do nových oblastí od ostatých podnikov. 

V podnikoch, ktoré prišli podporiť implementáciu Kaizen do INA Kysuce a.s., uţ bol 

zavedený projekt 5S a pracovníci sesterských spoločností s ním začali na workshopoch 

oboznamovať pracovníkov INA Kysuce a.s. 

Na základe tejto návštevy potom vznikla vízia, akým smerom sa pri implementácií filozofie 

Kaizen v podniku INA Kysuce a.s. treba uberať. Prvou úlohou bolo začať s workshopmi 

a rôznymi aktivitami zapájať pracovníkov do programu poriadok a čistota na pracoviskách, 

štandardizácia poriadku, audity podporujúce udrţiavanie tohto priadku a postupne prejsť 

k ďalším projektom neustáleho zlepšovania. 

V centrále v Nemecku uţ bol systém Kaizen zavedený, vytvorená príručka, popísaný princíp. 

Táto príručka bola preloţená do slovenského jazyka a začalo sa s preškoľovaním 

pracovníkov. Všetci vyškolení moderátori zodpovední za Kaizen dostali certifikát vyhotovený 

personálnym oddelením . 

Od roku 2006 je oboznámenie sa s filozofiou Kaizen povinnou súčasťou vstupného školenia 

kaţdého novoprijatého pracovníka. [14] 

2.2 Prebiehajúce projekty 

Od roku 2004 prebieha v spoločnosti mnoţstvo menších aj väčších projektov, ktoré sú 

poväčšine zamerané na zlepšenie prostredia a procesov vo výrobe. Samozrejme, cieľom 

filozofie Kaizen nie je len zlepšovanie procesov vo výrobe  aj keď vo výrobnom podniku ide 

hlavne o to, ale aj v administratívnych oblastiach. Všetky projekty sú centrálne podporované 

špecialistom kontinuálnej optimalizácie projektov. Jedenkrát mesačne sa k projektom konajú 

grémiá, kde sa sledujú prebiehajúce projekty, vyhodnocujú ukončené, riešia sa sporné body, 

diskutuje sa o problémoch a takisto vznikajú  nové projekty. Schaeffler Gruppe má projekty 

ako také rozdelené z pohľadu náročnosti projektu do 3 skupín. 

Veľké projekty s potrebou investícií spadajú pod projektový manaţment. 

Ide o projekty, kedy doba trvania presahuje 2 mesiace, sú náročné na prácnosť a financie ale 

je z nich aj väčší prínos. Je to napríklad nákup strojov a zariadení, nových technológií, 

výstavba a rozširovanie podniku a pod. 
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Pre jednotlivé projekty zamerané na zlepšenia sú tvorené tímy, ktoré pri riešení úloh 

spolupracujú. V týchto tímoch sú spravidla zastúpené všetky oddelenia, ktorých sa projekt 

dotýka a ktoré môţu byť pri jeho riešení nápomocné. 

Zadávateľom projektu je zväčša vedúci oddelenia, resp. segmentu, ktorý potrebuje vyriešiť 

nejaký problém na oddelení. Pri vzniku projektu je zorganizovaný workshop v trvaní 2 aţ 5 

dní. V úvode workshopu sa stanoví cieľ a analyzuje skutočný stav konkrétneho pracoviska 

alebo procesu, ktorého sa projekt týka. Následne sa vyhotoví koncept a plán realizácie 

a v závere workshopu je kontrola splnenia cieľov. Výsledkom workshopu býva vo väčšine 

prípadov úspešné vyriešenie úlohy. Výstupným dokumentom je záverečná správa 

a informovanie zadávateľov projektu a nadriadených. 

Pri posúdení niektorých drobných zlepšení sa stáva, ţe tieto návrhy sú uţ za hranicou 

drobného zlepšenia a dosahujú úroveň zlepšovacieho návrhu, pre spoločnosť znamenajú väčší 

prínos. Tieto sú potom preklasifikované a postúpené ďalej. V podniku existuje aj zlepšovacie 

hnutie, ktoré má komisiu odborníkov na posudzovanie takýchto návrhov.  

Keďţe neexistujú len veľké a stredné problémy, venujú sa v spoločnosti aj riešeniu malých 

kaţdodenných problémov na pracoviskách. Pri týchto zlepšeniach je nízka prácnosť, nízke 

náklady a spravidla okamţitý úţitok. Ide o drobné zlepšenia, ktoré sú pracovníci schopní 

vypracovať za veľmi krátky čas a realizácia riešenia nie je finančne ani časovo náročná. 

V nasledujúcej časti sú vymenované dlhodobé projekty hnutia Kaizen, ktoré momentálne 

v spoločnosti INA Kysuce a.s. prebiehajú. [14] 

 

3 Plytvanie 

3.1 Odhalenie plytvania                                                                                              

3.1.1  Čo je to plytvanie  

Práca sa skladá z vytváraní hodnôt a plytvaní. Čas obrábania strojom vytvára hodnoty. Na 

rozdiel od čakanie obsluhy stroja na koniec procesu obrábania alebo transport dielov. Tento 

čas je  plytvaním.. Za plytvanie sa povaţujú aj navyše  prejdené trasy pracovníka počas 

prestavby. Je celkom moţné, ţe štyria pracovníci, ktorých úlohou je montáţ dielov, prejdú za 

zmenu aţ 24km, pretoţe layout( usporiadanie) výroby nie je optimálné. 
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3.1.2 Zviditeľniť plytvanie 

Len vtedy ho moţno účinne poraziť. Predpokladá sa, ţe  zásoby materiálu sa v procese 

výroby drasticky zredukujú. Toto platí aj pri kancelárskych procesoch. Musíme  

uskutočňovať dobre nadávkovanie, pripravené pre všetky problémy, ktoré sa môţu vyskytnúť. 

Hľadajú sa riešenia , ktoré zabraňujú výpadkom výroby. 

Cieľom je aby  sa plytvanie nahradilo vytváraním hodnoty. Neočakáva sa aby robotnici 

pracovali rýchlejšie alebo nosili ťaţšie veci, ale aby pracovali inteligentnejšie.  

 

3.1.3 Príklady plytvaní 

Chybné diely vo výrobe   – patria tam chybné diely, stroje, náradia, ktoré sú chybnej kvality, 

nepodarky, opravy strojov ako aj rôzne problémy zistené pri pouţívaní náradia. 

Nadprodukcia, vysoké zásoby  – vysoké skladové zásoby konečných produktov, vysoké medzi 

skladové zásoby. 

Nadbytok informácií –  príliš veľa písomných ako aj ústnych informácii, podrobné porady 

a dlhé telefonáty. 

Čakane pri stroji  – dlhý čas pretypovania, chýbajúci materiál, chýbajúce náradie, čakanie na 

elektrikára, zámočníka, elektrotechnika. 

Prestoje – disponibilita kolegov, obsadený telefón, podpisové smernice, chýbajúce pracovné 

prostriedky, príslušenstvá. 

Prepravné časy  – ktoré sú spôsobené veľkými vzdialenosťami medzi 2 podnikmi, 

obstarávanie náradia, vzdialenosť ku skladu, vzdialenosť pri zásobovaní stroja, 

vzdialenosť náradia. 

Pohyb  – hľadanie náradia, hľadanie pracovnej dokumentácie, hľadanie osôb, servisného 

personálu. 

Zbytočné procesy pri spracovaní – starším náradím, staršou technológiou, návykmi personálu 

stroja, skúšobnými kontrolami, bez jasného významu. 

3.1.4 Odhalenie plytvania 

 všeobecné vyhľadanie problémov respektíve plytvaní, ktorých odstránenie vedie k 

zlepšeniu 

 ako prvé musíme zaviesť vytriedenie a vyhodenie. Tu sa rýchlo ukazujú ďalšie otázky 

s potenciálom pre zlepšenie, ktoré sa môţu potom vyriešiť za pomoci workshopu 
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 je moţno vo všeobecnosti spustiť zlepšenia vo výrobe prostredníctvom vypracovania 

workshopov, pouţívaných  aj v kancelárii, respektíve ide o zavedenie platformy pre 

zlepšenie malých interných problémov v rámci oddelenia 

3.2  Workshop 

Ich hlavnou úlohou sú  zlepšenia v rámci oddelenia napríklad v zlepšovaní komunikácii 

v oddelení ale aj mimo nich. Pomáha pri zavádzaní nového projektu. Na workshope sa 

skupina intenzívne zaoberá určitou témou. Uskutočňujú ho vybraní pracovníci z oddelení pod 

vedením moderátora. Prípadne sú do jedného workshopu zahrnuté dve oddelenia. Na konci 

workshopu sa realizujú potrebné zmeny spravidla tvoriace 50 percent úspechu. 

 

Postup riešenia problémov:  

1. zber tém 

2. výber tém 

3. analýza skutočného stavu  

4. merane a hodnotenie 

5. nájdenie príčin 

6. plánovanie poţadovanej situácie 

7. prezentácia a uvoľnenie 

8. realizovanie a kontrolovanie. 

 

3.2.1 Spaghetti – diagram   

Cieľ: 

Analyzujeme tok priebehu činnosti s intenzívnym pohybom. Zobrazujeme priestorové 

rozloţenie šesťvretenového sústruhu  na ktorom sa prestavba vykonáva. Pohyby zamestnanca 

zaznamenávame počas celej doby prestavby. 

Ako vidíme na obrázku, kaţdá cesta, ktorú zamestnanec prešiel je zaznamenaná. Práve tu sa 

zisťujú zdroje  stratových časov, ktoré sú súčasťou kaţdej prestavby. Našou úlohou je tieto 

stratové časy eliminovať. Čo znamená zamedziť tomu aby zamestnanec odchádzal od 

pracovného stolu z dôvodu nepripravenosti pracoviska pred samotným zahájením práce. 

 

 

 



25 

 

Metóda (pravidlá): 

1. Rozmiestnenie staníc respektíve situačný plán priestorov výroby na papieri 

2. Záznam „ pohybov“ počas definovanej doby 

3. Kaţdá cesta medzi dvoma stanicami sa značí čiernou čiarou 

4. Najčastejšie chodenie „ hore – dolu“  zvýrazníme hrubou čiernou čiarou, ktorá bude 

podávať informácie pre moţnosti zlepšenia. 

 Pomocné prostriedky: situačný plán, pero  

 Poznámka : priebeh pohybov bude zjavný a kvantifikovaný nie je moţné časové hodnotenie,  

frekvencie sa zobrazujú „ vizuálne“ výsledky moţno zhodnotiť a označiť červenou alebo 

zelenou farbou. 

  

3.2.2 Mapovanie procesu 

Cieľ: 

Vytvoriť diagram priebehu pre lepšie pochopenie procesu alebo paralelne pribiehajúcich 

procesov pre štandardizované zobrazenie. 

Metoda(pravidlá): 

1. Zvoliť proces (napr. pomocou vyţiadania bodov) 

2. Zoznam hlavných a čiastkových procesných krokov označených pomocou rozličných 

kartičiek a symbolov vytvorené osobami zúčastnenými na procese  

3. Diskusia o skutočnom priebehu , hodnotenie označením červená -zelená 

4. Spracovanie poţadovaného priebehu so všetkými zúčastnenými, grafické zobrazenie 

procesu na počítači. 

Pomocné prostriedky: karty, nástenka, perá 

Poznámka: Nevyhnutné jednoznačné a transparentné zobrazenie procesu. 

Všetky osoby zúčastnené na procese musia byť prítomné. Nadbytočné alebo nedostatočné 

kapacity sa „ kvalitatívne“ zaznamenávajú. 

Moderátor : Bezpodmienečne sa pýtať na úplnosť, zabudlo sa na niečo?  

3.2.3 Diagram výrobného času 

Cieľ: 

Zistenie doby medzi zhotovením dvoch dielov. 
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Metóda(pravidlá): 

1. Analýza časového priebehu napr. pomocou REFA – hodín (.metodiky pre analýzu a 

meranie práce). Na základe dostatočne veľkého počtu časov pre vţdy rovnaký priebeh 

môţeme stanoviť priemerný výrobný čas. 

2. Pri rozličných podobných priebehoch moţno výrobné časy porovnať 

Pomocné prostriedky: REFA  hodiny, diagramy, grafy 

Poznámka : jednoduchý pomocný prostriedok, ktoré rýchlo zobrazí nezhody, takţe je moţné 

odvodiť ďalšie opatrenia. Nezhody resp. výsledky treba vyhodnotiť, napr. pomocou ABC – 

analýzy, odvodiť opatrenia a vytvoriť riešenia. 

4 PRESTAVBA 

4.1 Čo je to čas prestavenia 

Čas prestavenia je čas medzi výrobou posledného dobrého dielu z predchádzajúceho produktu 

do výroby prvého dobrého dielu nasledujúceho produktu. 

Cyklus prestavby sme znázornili na Obr. 1 Čas prestavby 

 

 

 

 

                     30% 

                   príprava 

 5%  prestavovanie 

 

 15% 

 nastavovanie 

 50% 

                                                                                 do nastavovanie 

 

 

Posledný    Čas prestavovania Prvý 

dobrý  dobrý 

diel diel 

                                           Obr. 1 Čas prestavby 
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4.2 Postup pri optimalizácii prestavovania 

Priebeh prestavovania sa analyzuje, optimalizuje a štandardizuje v šiestich fázach. 

1) meranie celkového času 

2) identifikácia interných a externých procesov prestavovania 

3) premena interných procesov prestavovania na externé 

4) optimalizácia interných procesov prestavovania 

5) optimalizácia externých procesov prestavovania 

6) štandardizácia a kontinuálne zlepšovanie 

 

Dôsledky vysokého času prestavovania: 

 

Čím vyšší je čas prestavovania, tým účelnejšia sa javí veľká výrobná dávka. 

 vysoké skladové zásoby 

 dlhé časy rozpracovanosti 

 nízka flexibilita 

 zvýšené náklady na kus 

 zníţenie kapacity zariadenia. 

 

Rýchle prestavovanie je základom pre skrátenie času rozpracovanosti a zvýšenie flexibility. 

 

Prestavovanie pred workshopom: 20min                 Prestavovanie po workshope:10min 

 Skrátenie rozpracovanosti  

 Konštantný výkon 

 Zmenšené výrobné dávky 

 

 

Ako príklad si môţeme prestaviť box vo Formule 1 je to perfektný príklad organizovaného 

a štandardizovaného procesu prestavovania. 
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4.3 Priebeh workshopu prestavovania 

Zníţenie času prestavovania zariadenia začína vţdy analýzou procesu prestavovania. 

 

Analýza                  Klasifikácia                Optimalizácia                Štandardy a Realizácia 

4.3.1 Analýza 

Prvky analýzy: 

 etablovanie metódy 5S ako základu pre optimalizáciu prestavovania 

 záznam času prestavovania 

 záznam ciest pracovníka 

 kontrola plytvania 

 vyhodnotenie priebehov. 

 

Analýza prestavovania sa uskutočňuje pomocou fotodokumentácie. Čas sa musí zaznamenať 

stopkami a spolu s obsahom zdokumentovať. 

Pri sledovaní procesu prestavovania sa identifikuje plytvanie a odhalí sa potenciál pre 

zlepšenie. 

 vysoké náklady na čistenie 

 cesty pri braní a odkladaní náradia 

 rozličné skrutkové spoje 

 časové náklady pre presné nastavovanie zariadení 

 nevhodné náradie pre prestavovanie 

 nekoordinované činnosti 

 nákladné jednotlivé činnosti 

 riziko zámeny rôzneho náradia. 

 

Pomocou Spaghetti – diagramu sa zobrazia a analyzujú trasy chôdze, zisťuje sa prekonaná 

dráha. 

Nástroj prestavovania slúţi na zachytenie jednotlivých operácií.  
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4.3.2 Klasifikácia  

Slúţi na zariadenie činností počas prestavovania. 

Prvky klasifikácie: 

 klasifikácia jednotlivých krokov prestavovania ( napr. údrţba, presné nastavenie...) 

 rozdelenie času prestavovania na interné a externé procesy prestavovania. 

 

Klasifikácia činností na interné a externé procesy je základom optimalizácie. 

 

Interné prestavovanie: 

Všetky pracovné kroky v rámci procesu prestavovania, ktoré sa môţu uskutočniť výlučne pri 

zastavenom stroji. 

 montovanie a domontovanie zo stroja  

 presné nastavenie 

 skúšobný chod, aţ kým je prvý diel presný podľa stanovených parametrov. 

 

Externé prestavovane: 

Všetky pracovné kroky, ktoré sú potrebné na prestavenie, ale nevyţadujú nutne zastavenie 

stroja. 

 príprava náradia, upínacích prostriedkov 

 preprava pomocných prostriedkov 

 príprava priamo na mieste prestavovania. 

 

4.3.3 Optimalizácia  

sa uskutoční pouţitím metódy EKUV. 

Prvky optimalizácie: 

 pouţitie metódy EKUV 

 zostavenie a simulácia nového priebehu prestavovania. 

 

Pomocou metódy EKUV sa systematicky odhaľujú potenciály pre zlepšenie. 

Eliminate - eliminovať 

 – Zbytočné kroky prestavovania sa kompletne vypustia. 

Kombinieren - kombinovať  

– Činnosti sa zlučujú. 
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Umstellen – zmeniť poradie  

– Poradie krokov prestavovania sa zmení tak, aby sa minimalizovalo plytvanie v dôsledku 

čakania. 

Verengachen – zjednodušiť  

– Zmenou alebo pomocou náradia, prevádzkových prostriedkov a prípravkov sa práca 

zjednoduší. 

 

Optimalizácia procesu prestavovania – premena. 

Cieľom premeny je uskutočniť čo najviac činností počas beţiacej výroby. 

 nahratie programu stroja z databázy do riadenia 

 príprava potrebného náradia 

 výmena pracovných dokumentov. 

 

Eliminujú sa zbytočné činnosti ako poruchy a hľadanie. 

 častý pohyb náradia a personálu počas prestavovania 

 zbytočné nastavovanie a presné nastavovanie 

 hľadanie chybných dielov. 

 

Zmena poradia 

 Cieľom zmeny poradia je eliminovať plytvanie v dôsledku čakania. 

Tato zmena poradia zníţi plytvanie v dôsledku pohybu a tým aj prácu pre nastavovača. 

 

Pri zjednodušení sa hľadajú moţnosti, ako moţno potrebné činnosti uskutočniť rýchlejšie 

a efektívnejšie. 

 pouţitie vhodných pomocných prostriedkov 

 pouţitie rýchloupínacích prípravkov 

 zníţenie počtu menených dielov. 

4.3.4 Štandardy a realizácia 

Prvky štandardizácie času prestavovania. 

 vytvoriť štandardy prestavovania 

 naplánovať činnosti predbeţného a následného opracovania 

 štandardizovať prevádzkové prostriedky a okolie stroja 

 kontinuálne zlepšovanie zavedených štandardov. 
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Štandardy prestavovania a kontrolné zoznamy umoţňujú krátke a stabilné časy prestavovania. 

 nový priebeh musí prijať za vlastný kaţdý pracovník 

 priebeh sa skúša, prispôsobuje a priebeţne vylepšuje. 

 

5 Cieľ praktickej časti 

Cieľom praktickej časti ja analýza času prestavby šesťvretenového sústruhu v spoločnosti 

INA Kysuce a.s., pomocou metód sústavného zlepšovania kvality v priemyselnom 

inţinierstve. V prvej časti sa budeme zaoberať prípravou a priebehom workshopu. Tento 

workshop je zameraný na optimalizáciu nadbytočných časov strávených pri prestavbe 

šesťvretenového sústruhu. 

V druhej časti analyzujeme jednotlivé pracovné úkony, ktoré je treba vykonávať aby bola 

prestavba účinná. Tieto jednotlivé úkony sú časovo merané a zaznamenávané do príslušných 

dokumentov. Ďalšia časť je venovaná k vytvoreniu opatrení na skrátenie stratových časov pri 

priebehu prestavby. Posledná časť zhodnocuje výsledky dosiahnuté po zavedení 

optimalizácii. Po dohodnutí celého týmu je našim cieľom skrátiť celkový čas prestavby 

o 50%. 

 

5.1  Agenda zníženie prestavbového času šesťvretenového sústruhu 

Po samotnom zahájení workshopu zvolíme členov, ktorí budú tvoriť celý tým workshopu 

zameraný na analýzu prestavby. 

 Na samom začiatku dochádza k predstaveniu zvoleného týmu, ktorí workshop vykonáva. 

Objasníme si pravidla a doplníme očakávania. Tým je pripravený na prestavbu. Ďalším 

krokom vykonáme metódu 5S  na dielni. Celá tato agenda je zahrnutá v prílohe 1 a je 

realizovaná v podobe piatich pracovných dní. 

Rozdelíme tým a  jasne definujeme úlohy pri prestavbe a to menovite. Pred samostatným 

začiatkom zostrojíme snímky zariadenia. Spracujeme  číselné a materiálové informácie. Toto 

vedie k zisteniu skutočného stavu chodu šesťvretenového sústruhu. 
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Analyzujeme slabé miesta. Následné zostavíme  a realizujeme plány opatrení. Po zavedení 

týchto opatrení znovu vytvoríme snímky chodu zariadenia. Pripravíme záverečnú prezentácia 

celého priebehu workshopu. A stanovíme ďalšie opatrenia. 

5.2  Zavedenie metódy 5S 

Pred samostatným začatím priebehu workshopu, musí predchádzať vyuţitie a zavedenie 

metódy  5S. Ktorá je zloţená z piatich krokoch. 

 

1. Separovať – Seiri 

Cieľom je oddeliť potrebné a nepotrebné veci. Tie nepotrebné oddelíme a odstránime 

z pracoviska. [11] 

Pri tomto kroku sa pouţívajú červené kartičky na označenie poloţiek.  [12] 

 

2. Systematizovať – Seiton  

Našim cieľom je umiestnenie potrebných a pouţívaných  veci tak, aby mohli byť jednoducho 

a rýchlo pouţité, tzn. ţe by mali byť bliţšie umiestnené veci, ktoré pouţívame. Označíme ich 

umiestnenie. Dbáme na ich bezpečnosť pri uloţení.[12] 

3. Stále čistiť – Seisto   

Ide o udrţiavanie čistoty na pracovisku a jeho okolí. Vhodné je stanoviť zodpovednosť 

konkrétnych pracovníkov za poriadok. Blízko sa musí nachádzať miesto na uloţenie 

nepodarkov výrobkov, tak aby sa krátil čas manipulácie s nimi.[12] 

 

     4.   Štandardizovať – Seiketsu  

Neustále a opakované zlepšovanie organizácie práce, usporiadanie pracovísk a čistoty na 

pracovisku. Ide nám o úpravu pracovníkov (vhodný pracovný odev, obuv...) a ich hygienu. 

Cieľom je zlepšiť pracovné prostredie aby bolo moţné pracovať rýchlo, kvalitne 

a efektívne.[11] 

 

5. Seba disciplinovanosť – Shitsuke  

Disciplína je pri dodrţiavaní metódy 5S veľmi dôleţitá, zvlášť vedúcim pracovníkom ktorí 

musia isť príkladom. Všetkých zákazníkov zoznámime s pravidlami firmy a zásadami i5S. 

Školenia opakujeme. Cieľom je vytvorenie vhodných návykov pracovníkov uţ od ich nástupu 

na pracovisko.[10] 
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Prínosy 

Pracovníci majú všetko na svojom mieste, preberajú si pracovisko medzi zmenami čisté, 

vedia, čo všetko majú mať na pracovisku, ako majú pracovisko udrţiavať čisté.  

 

Ďalej sú to prínosy hlavne:  

  

 zníţenie pracovného priestoru  

 zníţenie zásob na pracovisku  

 zlepšenie kvality  

 skrátenie času na hľadanie  

 skrátenie času nábehu  

 skrátenie montáţnych operácií  

 zlepšenie podnikovej kultúry a pod.  

 

5.3 List pre definovanie workshopu 

Našim hlavným cieľom  je zníţenie prestavbového času na šesťvretenovom sústruhu.         

Ako môţeme vidieť v prílohe 2 aktuálny stav prestavby trvá 650 minút čo je vysoký čas. 

Našimi kvalitatívnymi cieľmi je zdokumentovať skutočný priebeh prestavby pomocou 

snímok. Analyzujeme slabé miesta a hľadáme vhodné opatrenia. Nájdené opatrenia musíme 

presadiť. Nový priebeh prestavby štandardizujeme a vizualizujeme pre lepšie pochopenie. 

Z kvantitatívneho pohľadu je naším cieľom zníţiť dobu prestavby o 50%. 

 

 

 

 



34 

 

5.4 Pravidla tímovej práce 

1. Zásadne hovoriť o údajoch.  

2. Ţiadne vyhľadávanie vinníkov. 

3. Problémy sú cenné veci („poklady“). 

4. Ţiadne narastanie nákladov v dôsledku navŕšenia personálu, dodatočných investícií   

a zvýšenej potreby plôch.  

5. Radšej okamţité riešenie na 80% ako 100%-né riešenie nikdy. 

6.“Just do it“( sprav to).Ukončenie workshopu znamená: opatrenia sú zrealizované. 

7. Koniec workshopu neznamená vypracovanie tzv. „ To-Do-Listen“ (zoznam činnosti) 

8. Vopred zadané ciele je potrebné záväzne vyčerpať. 

9. Uloţiť dokumentáciu napr. video- záznamy pred zlepšením a po zlepšení. 

 

5.5 Úlohy členov týmu 

5.5.1 Tým 

V prílohe 3 sú rozdelené hlavné úlohy týmu a moderátora. 

Jednou z hlavných úloh týmu je riešenie určitého problému. V našom prípade je to práve 

optimalizácia prestavby. Tieto riešenia musíme vedieť presadiť a realizovať. 

5.5.2 Úlohy moderátora 

Hlavnou úlohou moderátora týmu  je organizácia celého workshopu. Zaškoľuje jeho 

účastníkov. Zabezpečuje jednotný chod celého workshopu. 

5.6 Organizácia workshopu – Kontrolný list 

Témy kontrolného listu sú zaznamenane v prílohe 4. 

1. Pozvaní spolupracovníci, definované a prediskutované ciele. 

2. Školenie pripravené. 

3. Určenie priestorov/miestnosti. 

4. Stanovenie agendy. 
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5. K dispozícii tabule a písomné pomôcky. 

6. Prerozdelené formuláre. 

7. Vyhotovené spektrum dielov a prediskutované s útvarom. 

8. Informovaná je podniková rada. 

9. Informované  je personálne oddelenie. 

10.  Zabezpečená videokamera. 

 

5.7 Rozbor prestavby  

Celková prestavba sa člení na niekoľko nevyhnutných činností, ktorých dĺţku trvania sme 

merali a zaznamenali do príslušnej tabuľky číslo 1 . 

 

 

 

Tab. 1 Výsledky merania 

činnosti 

min  /p. 

Maršal poznámka 

mechanická prestavba / 

zoraďovači  
374 

čistý čas mechanickej prestavby  2 zoraďovačov 

v priemere 

Príprava naradia , Zoeler 88 

transport, opakovaný transport pre náradie - 

chyba alebo nesprávne vychystane / čak. doby 

na Zoelery aţ 4 hodiny /  

Konturoskop 70 čakacie doby 

Príprava meradiel 9 
transport, opakovaný transport pre náradie - 

chyba alebo nesprávne vychystane 

  541   
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Dĺţky trvania jednotlivých činnosti zaznamenáme graficky viz. obrázok 3. 

 

                                                Obr. 2  Rozbor prestavby 

 

5.8 Spaghetti diagram 

 

Slúţi na analýzu priebehu činností s intenzívnym pohybom. Na Obr. 2 sú znázornené všetky 

pohyby pracovníka počas prestavby šesťvretenového sústruhu. 

 

 

                                              Obr. 3 Spaghetti diagram 
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Pomocou spaghetti diagramu boli zaznamenané a následne zredukované pohyby pracovníkov 

počas prestavby. 

Vytvorením spaghetti diagramu sme zistili, ţe mechanická prestavba trvá dvom 

zamestnancom 501 minút. Po dohodnutí celého týmu sme sa rozhodli  minimalizovať túto 

dobu trvania o 50%. Po zavedení opatrení a následnej analýze sme došli k tomu, ţe prestavba 

trvá dvom zamestnancom 374minút. Opatrenia boli účinné a tým sa nám podarilo  skrátiť 

dobu prestavby o 127 minút čo činí  27% z predchádzajúceho času. Tieto údaje sú 

zaznamenané v prílohe 5. 

Následne sme zisťovali, koľko metrov prejde počas celej prestavby jeden pracovník. Po 

meraní sme zistili, ţe jeden pracovník ujde 2705metrov. Navrhli sme opatrenia. Po 

optimalizácii sa počet týchto metrov zníţil o 46,2% . Zamestnanec teraz prejde 1460 metrov. 

 

 

6 Hľadanie a zavedenie opatrení 

Pomocou Workshopu sme analyzovali  súčasný stav trvania prestavby na šesťvretenovom 

sústruhu. Našou úlohou bolo rozdelenie jednotlivých činnosti  prestavby stroja. Tieto 

jednotlivé činnosti sme pozorovali, merali a ich časy  trvania zaznamenávali do príslušných 

kariet analýzy prestavby.  

Našim cieľom bolo optimalizovať doby trvania jednotlivých činnosti a tým optimalizovať aj 

celkovú dobu trvania celej prestavby. 

V dôsledku týchto optimalizácii sme museli prijať nápravné opatrenia. A následne tieto 

opatrenia zaviesť do chodu prestavby.  

Po určitom čase sme analyzovali priebeh riešenia a zavedenia týchto opatrení do chodu firmy. 

Zoznam týchto opatrení a stupeň ich riešenia nájdeme v prílohe 6. 

6.1 Analýza prestavby šesťvretenového sústruhu 

Skutočný čas prestavby šesťvretenového sústruhu trvá 501 minút. Našim cieľom je skrátiť 

tento čas na dĺţku 352 minút s vyuţitím optimálnych riešení skrátenia jednotlivých  činností. 

Prestavbu tvorí 87 procesných krokov. Tieto procesné kroky sú zaznamenávané v karte 

s názvom Analýza prestavby (IST), ktorú môţeme vidieť v prílohe 7.  

Čas je zaznamenávaný od začiatku aţ po koniec celého priebehu kaţdej jednej činnosti.  
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Týmto sa dostávame k hlavnej úlohe celého workshopu a tou je minimalizovať dĺţku trvania 

jednotlivých krokov procesu prestavby za pomoci vyuţitia vhodných opatrení. A dosiahnutie 

dĺţky trvania 352 minút celkového času  celej prestavby  šesťvretenového sústruhu. 

 

Prvá oblasť výskytu stratových časov sa týkala manipulácie s dokumentmi. Na samotnom 

začiatku priebehu prestavby pracovník venuje manipulácií s dokumentáciou 5 minút. Naším 

cieľom je úplné odstránenie tohto času a to tak, ţe všetka potrebná dokumentácia bude 

pripravená pred samostatným začiatkom  prestavby. 

Ako návrh opatrenia bol návrh pracovníka, ktorí bude výmenu starej dokumentácie 

a zakladanie novej vykonávať na miesto pracovníka, ktorí pracuje na prestavbe sústruhu. Toto 

opatrenie bolo zavedené  priebeţne. Stupeň jeho plnenia je vysoký. Funkcia opatrenia bola 

potvrdená. 

 

Úplným začiatkom výkonu prestavby je demontáţ pôvodného nastavenia. Táto demontáţ trvá 

pribliţne 10 minút. Pracovník odchádza pre nové náradie. To znamená zvýšenie celkového 

času trvania prestavby. Ako opatrenie sa vykonáva príprava náradia na začiatku prestavby. 

Toto opatrenie bolo navrhnuté členmi prestavbového týmu.  

Doba trvania odchodu zamestnanca pre nove náradie je 10 minút. Po prijatí nápravného 

opatrenia ako je príprava náradia na začiatku prestavby. Sa čas eliminoval o 6 minút. 

 

Ďalším krokom je obstarávanie a kontrola meradiel. Tieto činností tvoria 9 minút z celkového 

času prestavby. Našou úlohou je minimalizovať tento čas. Zavedenie pracovníka, ktorí bude 

obstarávať a zabezpečovať meradla viedlo k zníţeniu času prestavby. 

 

 Na úrovní prediskutovania sú aj problémy s čakaním a zanášaním naradia. Ako najlepším 

opatrením bude najlepšie poveriť týmito úlohami ďalšieho pracovníka. V blízkej budúcnosti 

očakávame odstránenie týchto problémov a tým zefektívnenie skracovania času prestavby. 

 

Veľkú časť prestavby tvorí výmena klieštin. V našom prípade ide o šesťvretenový sústruh, 

preto je nutná  výmena všetkých šiestich klieštin. Po dotiahnutí klieštin a nastavení vysuvu,  

musí pracovník nastaviť všetkých šesť vretien. Celý tento proces je veľmi zdĺhaví. Po 

celkovej analýze sme dospeli k opatreniu. Túto časť prestavby budú na miesto jedného 

pracovníka vykonávať dvaja pracovníci. Zavedenie tohto opatrenia viedlo k výraznému 

zníţeniu celkového času prestavby. 
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Na problém s výmenou  otáčacích a posuvných kolies , úpravy krytu a manipuláciu 

s kolesami sme ako opatrenie zaviedli ďalšieho pracovníka. Tieto úkony budú vykonávať 

dvaja pracovníci prestavby. 

 

Ďalším veľmi dôleţitým faktorom, ktorí ovplyvňuje dĺţku procesu celej prestavby je aj 

potreba ďalších nástrojov a zariadení potrebných pri jednotlivých pracovných krokoch. Aby 

sme predchádzali stratovým časom, zabezpečujeme prípravu náradia počas samotného 

priebehu prestavby. 

 

V úrovni realizácie je zaváţanie vozíka s náradím. Túto funkciu uţ nebude mať na starosti 

pracovník, ktorí pracuje na prestavbe stroja ale  bude ju vykonávať pracovník prípravy 

naradia. Tento pracovník bude mať taktieţ za úlohu zabezpečovanie tvarového noţa ako aj 

nové náradia potrebné pre nerušený chod prestavby. Tieto opatrenie sú na úrovni realizácie. 

Riešenie vizualizácie vývoja prestavby a do nastavení sú nájdene a v blízkej budúcnosti budú 

realizované. 

Po zavedení všetkých opatrení do chodu prestavby vykonávame opakované meranie tých 

istých činností, za účelom zistenia či tieto opatrenia viedli k zlepšeniu čiţe skráteniu doby 

trvania jednotlivých činností prestavby. Čo vedie k skráteniu celkovej doby trvania prestavby 

na šesťvretenovom sústruhu.  

Časy ktoré nameriame zaznamenávame do karty Analýza prestavby (SOOL) po zavedení 

opatrení, ktorú môţeme vidieť v prílohe 8.A tieto porovnávame s časmi pred zavedením 

opatrení zaznamenané v karte Analýza prestavby (IST). Po porovnaní sme zistili, ţe celkový 

čas prestavby sa skrátil o 127 minút.  

6.2 Minútový faktor 

Pri prestavbe boli pri výkonoch ako výmena klieštin a výmena otáčacích a posuvných kolies, 

ako opatrenia navrhnutý a pridelený ďalší pracovníci. 

Čiţe činnosť, ktorú vykonával jeden pracovník,  budú  po opatrení vykonávať dvaja 

pracovníci. Z časového hľadiska to vedie k výraznému zníţeniu trvania jednotlivých činnosti 

a tým aj k zníţeniu celkového času prestavby. 

Z finančného hľadiska to však výhodné byť nemusí, pretoţe musíme zaplatiť prácu, ktorú 

druhý pracovník vykonáva. 

K riešeniu tohto problému vyuţívame minútový faktor. 
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Pouţívame ho na prepočet ceny práce, ktorú pracovník vykoná. A taktieţ na výpočet financií, 

ktoré nám tento pracovník ušetrí v prípade, ţe sa skráti celkový čas prestavby. 

 

Jeden zoraďovač vykoná prestavbu za 501 minút 

Dvaja zoraďovači vykonajú tuto istú prestavbu za 374 minút. Zavedením  druhého pracovníka 

skrátime čas prestavby o 127 minút. 

Minútový faktor si stanovíme 1,33 €, ktorí vynásobíme 127 minútami. Pracovník nám ušetrí 

169€. 

 

Pre porovnanie s cenou práce, ktorú druhý pracovník vykoná. 

Hodinová mzda pracovníka je 6,64€. Pracovník pracuje 1,22 hodiny. Cena jeho práce je 

ohodnotená na  8,1€. 

 

Túto cenu práce 8,1€ podelíme minútovým faktorom čo čini1,33€. Vide nám, ţe opatrenie 

zavedenia druhého pracovníka na výkon určitých činnosti v priebehu prestavby je vhodný uţ 

po odpracovaní 6,1 minúty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Záver 

Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotiť zavedený systém zlepšovania v spoločnosti INA 

Kysuce a.s., ale predovšetkým ukázať, aký je systém neustáleho zlepšovania aktualizovaný 

a rozvíjaný. Hlavnou náplňou práce bolo skrátenie doby trvania prestavby šesťvretenového 

sústruhu. 

Myšlienkou teoretickej časti bolo vysvetliť pojem Kaizen a postup jeho zavádzania vo firme. 

V teoretickej časti bola predstavená spoločnosť INA Kysuce a.s., ktorá aplikuje metódu 

Kaizen v rámci postupného zlepšovania. 

V praktickej časti sme sa podrobne venovali výkonu workshopu na skrátenie doby trvania 

prestavby šesťvretenového sústruhu. Doba trvania celej prestavby bola vysoká. Cieľom 

workshopu je analýzy jednotlivých pracovných činností, ktoré tvoria celú prestavbu. Tieto 

jednotlivé činnosti sme pozorovali a merali. Namerané hodnoty sme analyzovali a zapisovali 

do príslušných kariet analýzy prestavby. Našou úlohou bolo optimalizovať dobu trvania 

jednotlivých činností, pomocou zavedenia vhodných opatrení. 

Dĺţka prestavby šesťvretenového sústruhu trvala 501 minút. Našim cieľom bolo tento čas 

optimalizovať na dobu trvania 352 minút. 

Po zavedení všetkých opatrení do chodu prestavby sme zopakovali merania jednotlivých 

činnosti prestavby. Celková doba prestavby po zavedení opatrení trvala 374 minút. Čo viedlo 

k skráteniu celkovej doby o 127 minút. Z toho usudzujeme, ţe opatrenia boli účinné. 

Aj keď sme nedosiahli stanoveného cieľa, môţeme povaţovať workshop za úspešný. Pri 

súčasnom technologickom pokroku sa kaţdý deň nájde niečo nové a lepšie čo by prinieslo 

zlepšenie v chode celej spoločnosti.   
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Príloha 1 

 

 

 

 

Agenda "Zníženie prestavbového času na 6-vret. sústruhu" 

Čas Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok 

8:00 
 Začiatok snímky 

prestavby (Foto, 
postupy, zaznamenanie 

času a potenciálu , 
praca  na dielni) 

Analýza slabých miest 
(interne, externe, 

predpríprava prestavby, 
optimalizácia postupov 

atď) 

Rozvoj plánovaného 
priebehu a presadenie, 
zostavenie a realizácia 

plánu opatrení) 

Príprava záverečnej 
prezentácie 

 

10:00 
 

Stanovenie ďalších opatrení 

 

 

12:00 Obed Obed Obed Obed Obed 

12:45 

Zahájenie, predstavenie 
teamu,objasnenie 

pravidiel, doplnenie 
očakavaní, školenie 

SMED prestavba 

Spracovanie číselného 
a obrazového materiálu 
(vizualizácia čas. toku) 

Rozvoj plánovaného 
priebehu a presadenie, 
zostavenie a realizácia 

plánu opatrení) 

2. prestavba/opakovaná 
snímka  vrátane 

organizačných zmien 

 

 

13:45 5S akcia na dielni 

15:30 Rozdelenie tímov (kto 
robí čo)  jasne 

definovanie uloh pri 
prestavbe a to 

menovite. Vyjasnit 
pripadne nejasnosti - 

diskusia 

 

16:00 
 

16:30 
  

Zhrnutie dňa Zhrnutie dňa 
 

17:00 
     

Výsledok dňa 
školenie, príprava na 

prestavbu 
zistenie skutočného 

stavu 
plán opatrení a 

realizácia opatrení 
optimalizovaná 

prestavba 
záver a ď. potenciál na 

zlepšenie 



 

 

Príloha 2 

 

List pre definovanie workshopu 

  

Názov workshopu: Celková zodpovednosť za workshop: Dátum: 

Zníţenie prestavbového času na 6 - vret. sústruhu  

  7.9.2009 

Zodpovednosť za prípravu: Strana:  1 z: 1 

  
 Aktuálny stav Systémová hranica:       

Vysoké prestavbové časy =  650 min a viac priestorovo a obsahovo: 

  

Ciele workshopu:     
kvalitatívne kvantitatívne 

Snímka skutočnej prestavby. Analýza slabých 
miest.  Vypracovanie opatrení.  Presadenie 
opatrení. Verifikácia, štandardizácia a vizualizácia 
nového priebehu prestavby.    

doba prestavenia          -50% 

Účastníci Kontaktné osoby / rozšírený tím Telefón:   

1   1       

2   7   2     

3   8   3       

4   9   4       

5   10   5       

6   11   6       

Kick-Off 
prezentácia 

Krátka denná prezentácia  
výsledkov Predbežná prezentácia Záverečná prezentácia 

Dátum: 7.9.09 Dátum:7.9.-11.10.2009 Dátum: Dátum:11.10.09 

Čas: 8,00 Čas: 16,30 Čas: Čas:13,00   

Miesto:  Miesto: Miesto: Miesto:  



 

 

Príloha 3 

 

 
Pravidlá tímovej práce   

1.  Zásadne hovoriť v údajoch 

2. Ţiadne vyhľadávanie vinníkov 

3.  Problémy sú cenné veci ("poklady") 

4.  Ţiadne narastanie nákladov v dôsledku naviac-personálu,   
dodatočných investícií a zvýšenej potreby plôch. 

5.  Radšej okamţité riešenie na 80 % ako  100 %-né riešenie nikdy! 

6.  "Just do it." Ukončenie workshopu znamená: opatrenia sú zrealizované. 

7.  Koniec workshopu neznamená: vypracovnie tzv "To-Do-Liste" /zoznam činností/, ktorý niekto niekedy odpracuje. 

8.  Vopred zadané ciele je potrebné závazne vyčerpať. 

9.  Uloţiť dokumentáciu, napr. video-záznamy pred zlepšením a po zlepšení 

  
Rozdelenie úloh 

Tím   

Rozvinutie ideí/návrhov   

Vypracovanie riešení   

Presadenie opatrení do praxe 
/zrealizovanie/   

Štandardizácia nových postupov   

Prispôsobenie pracovných podkladov   

Príprava a zzrealizovanie záverečnej 
prezentácie   

  Trainer /moderator/   

Organizácia workshopu   

Školenie účastníkov   

Podpora pri formalitách   

Vytváranie jednotných postupov   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha 4 

 

Kontrolný list/Checkliste - organizácia workshopu      

Č. Téma / aktivita Vyb. Dátum 

1 Pozvaní spolupracovníci, definované  a prediskotované ciele     

2 Školenie pripravené     

3 Určené priestory/miestnosti     

4 Stanovená agenda     

5 K dispozícii tabule /flipcharty/ a  písomné pomôcky     

6 Prerozdelené formuláre     

7 
Vyhotovené spektrum dielov a prediskutované s 
útvarom/oddelením     

8 Informovaná je podniková rada     

9 Informované je personálne oddelenie     

10 Zabezpečená videokamera     

.. …     

.. …     

.. …     
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Seite 2

10.09.

-50 %

Cieľ

- 46,2 %

-1245 m

-27,0 %

- 127 min.

Rozdiel v %

14602705

374

650

Po

Potenciál / PoznámkaPredUkazovateľ

Odkaz:

Oblasť hodnotenia: Team: Dátum: 

strana: 1 z: 1

Kennzahlen / Ergebnisse

Workshop Team

07-11.09.09

INA

Prejdených metrov počas 

prestavby (pracovník 1) [m]

Mechanická prestavba

1 Pracovník                    

[min]

Počas workshopu na 6 – vret. sústruhu bol redukovaný čas prestavby

o 27 % , a redukované pohyby pracovníkov o 46,2 % .

Príloha 5 

Potenciál 120 min

Mechanická prestavba

2 Pracovník                    

[min]

501
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Príloha 6

Seite 3

Nr. Opatrenie Dátum Zodpovedný

Stupeň 

plnenia Poznámka

1 Rýchla výmena dokumentácie priebeţne pracovník 1

2 3/Zoraďovač pri dobehu stroja+stará dokumentácia pracovník 1

3 8/Zaloţenie pôvodnej dokumentácie pracovník 1

4 9,10/Odvoz dielov pracovník 1

5 11/Demontáţ pôvodného náradia-pouţiť správny vozík pracovník 1

6
29/Výmena otáč.a posuv. kolies-úprava 

krytu,manipulácia s kolesami
pracovník 2

7

58/Opakované nastavenie frézy-preverenie 6-bloku-

zistenie odchýlky voči stredu nastav.frézy podľa 

dispozícií stroja

pracovník 2

8 34/Úprava chladenia-hadice-rýchlospojky

Problémy / Nápady

prediskutované

Riešenie

nájdené

Riešenie

zavedené

Riešenie

potvrdené / overené

Odkaz:

Oblasť vyšetrovania: Projektový team: Dátum:

07.09. 2009

Strana: 1 z:3

KAIZEN-Noviny

Workshop team

 

Prestavba 6- vret. sústruhu
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Nr. Opatrenie Dátum Zodpovedný
Stupeň 

plnenia Poznámka

9
30/Nastavenie dorazu mat.-zlý prístup-račňa s 

imbusom
pracovník 3 Objednat naradie

10 70/Nahodenie vačky na posuv mat.-račňa pracovník 3 Objednat naradie

11 Rozvod vzduchu presun pracovník 2

12 4-7/Meradlá príprava k stolu pracovník 4 Potencial - realizacia

13
61/Konturoskop-zanesenie k rúţku-náhrada 

šablónami??!
pracovník 5 Potencial - realizacia

14 62/Čakanie na Zöller pracovník 6 Potencial - realizacia

15 62/Zanesenie náradia na Zöller pracovník 6 Potencial - realizacia

16
58/Zaistenie informácie na Zöller-nastavenie podľa 

značky
pracovník 6

Problémy / Nápady

prediskutované
Riešenie

nájdené

Riešenie

zavedené

Riešenie

potvrdené / overené

Odkaz:

Oblasť vyšetrovania: Projektový team: Dátum:

07.09. 2009

Strana: 2 z: 3

KAIZEN-Noviny

Workshop team

 

Prestavba 6 – vret. sústruhu
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Seite 5

Nr. Opatrenie Dátum Zodpovedný

Stupeň 

plnenia Poznámka

17 76/Zavezenie vozíka s náradím pracovník 6
Potencial - realizacia

18 67/Vyzdvihnutie overeného náradia z Zöllera pracovník 6
Potencial - realizacia

19 64/Čakanie-náradie-Zöller pracovník 6
Potencial - realizacia

20
37-38/Donesenie tvarového noţa –zabezpečiť uţ pri 

prestavbe-vychystávaní
pracovník 6

Potencial - realizacia

21 12/Odchod pre nové náradie+dovoz pracovník 6
Potencial - realizacia

22 Nastavovači-školenie pracovník 1

23 Štandardizovanie prestavby pracovník 1

24 Vizualizácia vývoja ďalších prestávb a donastavení pracovník 7

Problémy / Nápady

prediskutované
Riešenie

nájdené

Riešenie

zavedené

Riešenie

potvrdené / overené

Odkaz:

Oblasť vyšetrovania: Projektový team: Dátum:

07.09. 2009

Strana: 3 z:3

KAIZEN-Noviny

Workshop team

 

Prestavba 6 – vret. sústruhu

 



 

 

 

Príloha 7 

 

Analyza prestavby / IST 
Obrobok 
posl.: 

  Skut. prestavba 
501,00 Strany 

 

Obrobok 
novy: 

  Plan. prestavba 
352,00     

Oblast Projekčny team : Datum: 09.09.09   

6- vret. Sústruh       

             

č. Procesny krok beţ. č. 
čas 

Min:Sek 

plan. 

prestavba 

  eliminovat         

Naradie, meradla Poznamky / zlepšenia 

    preklopit (Int -> Ext)     

      kombinovat   

        zmenit   

          zjednodušit 

1 Odchod pre dokumentáciu 8:15:00 0:00:00 0:00:00 w   0:00:00       p   

2 Výmena starej dokumentácie 8:15:00 0:03:00 0:00:00 w   0:03:00       p   

3 Vypisovanie debnič lístkov 8:18:00 0:02:00 0:00:00 w   0:02:00       p   

4 Odchod pre meradlá + výmena 8:20:00 0:04:00 0:00:00 w   0:04:00       m   

5 Kontrola meradiel, MIPG 8:24:00 0:02:00 0:00:00 w   0:02:00       m   

6 Odvoz meradiel pôv. 8:26:00 0:01:00 0:00:00 w   0:01:00       m   

7 Čakanie na prebratie meradiel 8:27:00 0:02:00 0:00:00 w   0:02:00       m   

8 Zaloţenie pôv dokumentácie 8:29:00 0:02:00 0:00:00 w   0:02:00       p   

9 Odvoz dielov - kanban 8:31:00 0:02:00 0:00:00 w   0:02:00       p   

10 Dovoz podnosu a debničiek 8:33:00 0:00:00 0:00:00 w   0:00:00       p   

11 Demontáţ pôv náradia 8:33:00 0:09:00 0:09:00                 

12 Odchod pre nové náradie, dovoz 8:42:00 0:10:00 0:00:00 w   0:10:00       n 
kontrola náradia stare / 

nové? 

13 Odloţenie krytov zásobníka rúr 8:52:00 0:07:00 0:07:00               2 pracovníci 

14 Výmena 1 klieštiny 8:59:00 0:05:00 0:05:00               2 pracovníci 

15 Výmena 2 klieštiny 9:04:00 0:06:00 0:06:00               2 pracovníci 

16 Výmena 3 klieštiny 9:10:00 0:04:00 0:04:00               2 pracovníci 

17 Výmena 4 klieštiny 9:14:00 0:04:00 0:04:00               2 pracovníci 

18 Výmena 5 klieštiny 9:18:00 0:06:00 0:06:00               2 pracovníci 

19 Výmena 6 klieštiny 9:24:00 0:09:00 0:09:00               
2 pracovníci / + zaloţenie 

och . krytu 

20 Dotiahnutie klieštín 6x 9:33:00 0:04:00 0:04:00               2 pracovníci 

21 Nastavenie výsuvu 9:37:00 0:04:00 0:04:00               2 pracovníci 

22 Naloţenie materialu 6x 9:41:00 0:03:00 0:03:00               2 pracovníci 

23 Dobitie a nastavenie 1 vret 9:44:00 0:02:00 0:02:00               2 pracovníci 

24 Dobitie a nastavenie 2 vret 9:46:00 0:02:00 0:02:00               2 pracovníci 

25 Dobitie a nastavenie 3 vret 9:48:00 0:03:00 0:03:00               2 pracovníci 

26 Dobitie a nastavenie 4 vret 9:51:00 0:03:00 0:03:00               2 pracovníci 

27 Dobitie a nastavenie 5 vret 9:54:00 0:01:00 0:01:00               2 pracovníci 

28 Dobitie a nastavenie 6 vret 9:55:00 0:07:00 0:07:00               2 pracovníci 

29 Výmena otáč a posuv kolies 10:02:00 0:07:00 0:05:00 v         0:02:00 p 2 pracovníci 

30 Nastavenie dorazu mat 10:09:00 0:15:00 0:10:00 v         0:05:00 p 2 pracovníci 



 

 

31 Výmena vačky Q1 10:24:00 0:09:00 0:09:00               2 pracovníci 

32 Výmena vačky Q3 10:33:00 0:10:00 0:10:00               2 pracovníci 

33 Nastavenie kulisy L6 10:43:00 0:07:00 0:07:00                 

34 
Nastavenie L6 pozdlţ/úprava 

tyče,ADM 
10:50:00 0:20:00 0:17:00 v         0:03:00 p   

35 Nastavenie L2 hrubo čelo 11:10:00 0:04:00 0:04:00                 

36 Nastavenie L1 hrubo otvor 11:14:00 0:04:00 0:04:00                 

37 
Odchod a donesenie tvar noţa na 

Q1 
11:18:00 0:02:00 0:00:00 w   0:01:00       n   

38 Donesenie rád noţa L3 11:19:00 0:01:00 0:00:00 w   0:01:00       n   

39 Nastavenie noţa L3 11:20:00 0:06:00 0:06:00                 

40 Nastavenie pred rad L3   11:26:00 0:08:00 0:08:00                 

41 Nastavenie zad rad L4 11:34:00 0:09:00 0:09:00                 

42 Nahodenie exc. zariadenia L3 11:43:00 0:05:00 0:05:00               2 pracovníci 

43 Nastavenie exc noţa na L3 hrubo 11:48:00 0:07:00 0:07:00               2 pracovníci 

44 Nastavenie hrany predpich L4 11:55:00 0:04:00 0:04:00                 

45 Nastavenie úpichu 11:59:00 0:01:00 0:01:00                 

46 Úpich 1. kusa 12:00:00 0:00:00 0:00:00                 

47 PAUZA 12:00:00   0:00:00                 

48 Kontrola meradiel na etalony 12:47:00 0:04:00 0:04:00                 

49 Nastavenie chladenia L4,6,5 12:51:00 0:04:00 0:04:00                 

50 Doladenie L3 exc 12:55:00 0:05:00 0:05:00                 

51 Nastavenie kúţeľa na L6 13:00:00 0:15:00 0:15:00                 

52 Nastavenie tvar. noţa L1 13:15:00 0:13:00 0:13:00                 

53 Nastavenie L4 predpich 13:28:00 0:12:00 0:12:00                 

54 Doladenie L5 úpich 13:40:00 0:13:00 0:13:00                 

55 Preberanie smeny 13:53:00 0:10:00 0:10:00                 

56 Odchod pre skrutku na L2 - fréza 14:03:00 0:10:00 0:00:00 e 0:10:00         n   

57 Nastavenie frézy hrubo 14:13:00 0:05:00 0:05:00                 

58 Opakované nastavenie frézy 14:18:00 0:07:00 0:07:00                 

59 
Opakované nastavenie frézy- 

hotovo 
14:25:00 0:10:00 0:10:00                 

60 Doladenie zadného rád L4 14:35:00 0:01:00 0:01:00                 

61 Zanesenie krúţku na konturoscop 14:36:00 0:05:00 0:05:00                 

62 
Demontáţ a zanesenie  náradia 

Zooler 
14:41:00 0:08:00 0:08:00               čakacie doby aţ 4 hodiny 

63 Kontrola dokumentácie 14:49:00 0:01:00 0:01:00                 

64 Čakacia doba 14:50:00 1:20:00 0:00:00 e 1:20:00         n+m/ 2x60 min 
zamerani 1kus, registr. dát 
na Zoleri 

65 Námery k dispozícii 16:10:00 0:10:00 0:00:00 e 0:10:00         m   

66 
Donastavenie pred rádiusu- zdvih 

zar. 
16:20:00 0:05:00 0:05:00                 

67 Vyzdvihnutie overeného nár. 16:25:00 0:05:00 0:00:00 w   0:05:00       n   

68 
Montáţ overeného náradia do 

stroja 
16:30:00 0:05:00 0:05:00                 

69 
Odsústrúţenie krúţku, 
donastavenie 

16:35:00 0:10:00 0:10:00               
dopísať počet vyrobených 
dielov 



 

 

70 
Nahodenie vačky na posuv 

materialu 
16:45:00 0:06:00 0:04:00 v         0:02:00 p   

71 
Výroba 6x dielov, pokles priem 

OD 
16:51:00 0:04:00 0:04:00                 

72 Nastavenie OD priemer 16:55:00 0:05:00 0:05:00                 

73 Opakovaná výroba 6x dielov 17:00:00 0:10:00 0:10:00                 

74 
Prod a dostav OD, diely na uvoln6 
ks 

17:10:00 0:10:00 0:10:00                 

75 Uvolnenie-meranie+ vypis dok 17:20:00 0:01:00 0:01:00                 

76 Zavezenie vozíka s náradím 17:21:00 0:01:00 0:00:00 w   0:01:00       n   

77 Produkcia 17:22:00   0:00:00                 

181                         

     
plan. prestavba eliminovat preklopit (Int -> Ext) kombinovat zmenit zjednodušit 

  

   
501,00 352,00 

 
100,00 36,00 0,00 0,00 12,00 

  

   

8:21:00 5:52:00  
1:40:00 0:36:00 0:00:00 0:00:00 0:12:00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha 8 

 

 

Analyza prestavby / SOLL 

Obrobo

k posl.: 
  Skut. prestavba 

 

      

Obrobo

k novy: 
  Plan. prestavba 

  

  

 

  

Oblast Projekčny team :   
  

 

  

6- vret. Sústru     

      

  

pôv. prestavba       

    

č. Procesny krok beţ. č. 

čas 

Min:Se

k 

plan. 

prestavb

a 

  
eliminov

at 
      

Poznamky / 

zlepšenia 

    

Opatrenia 

    preklopit (Int -> Ext)       

      kombinovat     

        zmenit     

              

1 
Odchod pre 

dokumentáciu 
8:15:00 0:00:00 0:00:00 w   0:00:00           Vykoná výroba pri dobehu predch. zakázky 

2 
Výmena starej 

dokumentácie 
8:15:00 0:03:00 0:00:00 w   0:03:00           Vykoná výroba pri dobehu predch. zakázky 

3 
Vypisovanie debnič 

lístkov 
8:18:00 0:02:00 0:00:00 w   0:02:00           Vykoná výroba pri dobehu predch. zakázky 

4 
Odchod pre meradlá + 

výmena 
8:20:00 0:04:00 0:00:00 w   0:04:00   m       

Vykoná príprava meradiel - signál o časovej požiadavke sa dá ešte v 

priebehu predch. zakázky / tolerancia0,5-1,5 hod 

5 
Kontrola meradiel, 

MIPG 
8:24:00 0:02:00 0:00:00 w   0:02:00   m       Vykoná príprava meradiel na pracovisku /podľa etalonov 

6 Odvoz meradiel pôv. 8:26:00 0:01:00 0:00:00 w   0:01:00   m       Vykoná príprava meradiel 

7 
Čakanie na prebratie 

meradiel 
8:27:00 0:02:00 0:00:00 w   0:02:00   m       Vykoná príprava meradiel 

8 
Zaloţenie pôv 

dokumentácie 
8:29:00 0:02:00 0:00:00 w   0:02:00           Čaká na voľný čas /klieštiny, zoler, nastav. výsuvu 

9 Odvoz dielov - kanban 8:31:00 0:02:00 0:00:00 w   0:02:00           Čaká na voľný čas /klieštiny, zoler, nastav. výsuvu 

10 
Dovoz podnosu a 

debničiek 
8:33:00 0:00:00 0:00:00 w   0:00:00           Čaká na voľný čas /klieštiny, zoler, nastav. výsuvu 

11 
Zač prestavby-

demontáţ pôv náradia 
8:33:00 0:09:00 0:09:00             

12:25:0

0 

0:00:0

0 
Zač prestavby-demontáţ pôv náradia 

12 
Odchod pre nové 

náradie, dovoz 
8:42:00 0:10:00 0:00:00 w   0:10:00   n 

kontrola 

náradia 

stare / 

nové? 

12:25:0

0 

0:04:0

0 

Vykoná príprava náradia na začiatku prestavby - info člen prestavbového 

teamu 

13 
Odloţenie krytov 

zásobníka rúr 
8:52:00 0:07:00 0:07:00           

2 

pracovníci 

12:29:0

0 

0:02:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

14 Výmena 1 klieštiny 8:59:00 0:05:00 0:05:00           
2 

pracovníci 

12:31:0

0 

0:04:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 



 

 

15 Výmena 2 klieštiny 9:04:00 0:06:00 0:06:00           
2 

pracovníci 

12:35:0

0 

0:05:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

16 Výmena 3 klieštiny 9:10:00 0:04:00 0:04:00           
2 

pracovníci 

12:40:0

0 

0:09:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

17 Výmena 4 klieštiny 9:14:00 0:04:00 0:04:00           
2 

pracovníci 

12:49:0

0 

0:03:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

18 Výmena 5 klieštiny 9:18:00 0:06:00 0:06:00           
2 

pracovníci 

12:52:0

0 

0:06:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

19 Výmena 6 klieštiny 9:24:00 0:09:00 0:09:00           

2 

pracovníci / 

+ zaloţenie 

och . krytu 

12:58:0

0 

0:05:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

20 Dotiahnutie klieštín 6x 9:33:00 0:04:00 0:04:00           
2 

pracovníci 

13:03:0

0 

0:07:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

21 Nastavenie výsuvu 9:37:00 0:04:00 0:04:00           
2 

pracovníci 

13:10:0

0 

0:06:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

22 Naloţenie materialu 6x 9:41:00 0:03:00 0:03:00           
2 

pracovníci 

13:16:0

0 

0:02:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

23 
Dobitie a nastavenie 1 

vret 
9:44:00 0:02:00 0:02:00           

2 

pracovníci 

13:18:0

0 

0:02:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

24 
Dobitie a nastavenie 2 

vret 
9:46:00 0:02:00 0:02:00           

2 

pracovníci 

13:20:0

0 

0:02:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

25 
Dobitie a nastavenie 3 

vret 
9:48:00 0:03:00 0:03:00           

2 

pracovníci 

13:22:0

0 

0:03:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

26 
Dobitie a nastavenie 4 

vret 
9:51:00 0:03:00 0:03:00           

2 

pracovníci 

13:25:0

0 

0:02:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

27 
Dobitie a nastavenie 5 

vret 
9:54:00 0:01:00 0:01:00           

2 

pracovníci 

13:27:0

0 

0:03:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

28 
Dobitie a nastavenie 6 

vret 
9:55:00 0:07:00 0:07:00           

2 

pracovníci 

13:30:0

0 

0:03:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

29 
Výmena otáč a posuv 

kolies 

10:02:0

0 
0:07:00 0:05:00 v       

0:02:0

0 

2 

pracovníci 

13:33:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

30 Nastavenie dorazu mat 
10:09:0

0 
0:15:00 0:14:00 v       

0:01:0

0 

2 

pracovníci 

13:33:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

31 Výmena vačky Q1 
10:24:0

0 
0:09:00 0:09:00           

2 

pracovníci 

13:33:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

32 Výmena vačky Q3 
10:33:0

0 
0:10:00 0:10:00           

2 

pracovníci 

13:33:0

0 

0:07:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

33 Nastavenie kulisy L6 
10:43:0

0 
0:07:00 0:07:00             

13:40:0

0 

0:02:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

34 
NastL6 pozdlţ/úpr 

tyče,ADM, otvor 

10:50:0

0 
0:20:00 0:19:00 v       

0:01:0

0 
  

13:42:0

0 

0:13:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

35 
Nastavenie L2 hrubo 

čelo 

11:10:0

0 
0:04:00 0:04:00             

13:55:0

0 

0:03:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

36 
Nastavenie L1 hrubo 

otvor+profil 

11:14:0

0 
0:04:00 0:04:00             

13:58:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

37 
Odchod a donesenie 

tvar noţa na Q1 

11:18:0

0 
0:02:00 0:00:00 w   0:01:00   n   

13:58:0

0 

0:00:0

0 
Vykoná príprava náradia v priebehu prestavby 

38 Donesenie rád noţa L3 
11:19:0

0 
0:01:00 0:00:00 w   0:01:00   n   

13:58:0

0 

0:07:0

0 
Vykoná príprava náradia v priebehu prestavby 

39 Nastavenie noţa L3 
11:20:0

0 
0:06:00 0:06:00             

14:05:0

0 

0:09:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

40 Nastavenie pred rad L3   
11:26:0

0 
0:08:00 0:08:00             

14:14:0

0 

0:12:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

41 Nastavenie zad rad L4 
11:34:0

0 
0:09:00 0:09:00             

14:26:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 1 pracovník 



 

 

42 
Nahodenie exc. 

zariadenia L3 

11:43:0

0 
0:05:00 0:05:00           

2 

pracovníci 

14:26:0

0 

0:09:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

43 
Nastavenie exc noţa na 

L3 hrubo 

11:48:0

0 
0:07:00 0:07:00           

2 

pracovníci 

14:35:0

0 

0:04:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

44 
Nastavenie hrany 

predpich L4 

11:55:0

0 
0:04:00 0:04:00             

14:39:0

0 

0:03:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

45 Nastavenie úpichu 
11:59:0

0 
0:01:00 0:01:00             

14:42:0

0 

0:01:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

46 Úpich 1. kusa 
12:00:0

0 
0:00:00 0:00:00             

14:43:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

47 PAUZA 
12:00:0

0 
  0:00:00             

14:43:0

0 

0:00:0

0 
  

48 
Kontrola meradiel na 

etalony 

12:47:0

0 
0:04:00 0:04:00         m   

14:43:0

0 

0:25:0

0 
Vykoná príprava meradiel 

49 
Nastavenie chladenia 

L4,6,5 

12:51:0

0 
0:04:00 0:04:00             

15:08:0

0 

0:04:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

50 Doladenie L3 exc 
12:55:0

0 
0:05:00 0:05:00             

15:12:0

0 

0:03:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

51 
Nastavenie kúţeľa na 

L6 

13:00:0

0 
0:15:00 0:15:00             

15:15:0

0 

0:13:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

52 
Nastavenie tvar. noţa 

L1 

13:15:0

0 
0:13:00 0:13:00             

15:28:0

0 

0:02:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

53 Nastavenie L4 predpich 
13:28:0

0 
0:12:00 0:12:00             

15:30:0

0 

0:04:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

54 Doladenie L5 úpich 
13:40:0

0 
0:13:00 0:13:00             

15:34:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

55 Preberanie smeny 
13:53:0

0 
0:10:00 0:10:00             

15:34:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 2 pracovníci 

56 
Odchod pre skrutku na 

L2 - fréza 

14:03:0

0 
0:10:00 0:00:00 e 0:10:00         

15:34:0

0 

0:23:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

57 Nastavenie frézy hrubo 
14:13:0

0 
0:05:00 0:05:00             

15:57:0

0 

0:07:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

58 
Opakované nastavenie 

frézy 

14:18:0

0 
0:07:00 0:07:00             

16:04:0

0 

0:05:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

59 
Opakované nastavenie 

frézy- hotovo 

14:25:0

0 
0:10:00 0:10:00             

16:09:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

60 
Doladenie zadného rád 

L4 

14:35:0

0 
0:01:00 0:01:00             

16:09:0

0 

0:05:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

61 
Zanesenie krúţku na 

konturoscop 

14:36:0

0 
0:05:00 0:05:00             

16:14:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

62 
Demontáţ a zanesenie  

náradia Zooler 

14:41:0

0 
0:08:00 0:08:00           

čakacie 

doby aţ 4 

hodiny 

16:14:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

63 Kontrola dokumentácie 
14:49:0

0 
0:01:00 0:01:00             

16:14:0

0 

0:00:0

0 
  

64 Čakacia doba 
14:50:0

0 
1:20:00 0:00:00 e 1:20:00       

zamerani 

1kus, 

registr. dát 

na Zoleri 

16:14:0

0 

0:00:0

0 
  

65 Námery k dispozícii 
16:10:0

0 
0:10:00 0:00:00 e 0:10:00         

16:14:0

0 

0:04:0

0 
  

66 
Donastavenie pred 

rádiusu- zdvih zar. 

16:20:0

0 
0:05:00 0:05:00             

16:18:0

0 

0:17:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

67 
Vyzdvihnutie 

overeného nár. 

16:25:0

0 
0:05:00 0:00:00 w   0:05:00   n   

16:35:0

0 

0:02:0

0 
Vykoná príprava náradia 



 

 

68 
Montáţ overeného 

náradia do stroja 

16:30:0

0 
0:05:00 0:05:00             

16:37:0

0 

0:04:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

69 
Odsústrúţenie krúţku, 

donastavenie 

16:35:0

0 
0:10:00 0:10:00           

dopísať 

počet 

vyrobených 

dielov 

16:41:0

0 

0:14:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

70 
Nahodenie vačky na 

posuv materialu 

16:45:0

0 
0:06:00 0:05:00 v       

0:01:0

0 
  

16:55:0

0 

0:10:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

71 
Výroba 6x dielov, 

pokles priem OD 

16:51:0

0 
0:04:00 0:04:00             

17:05:0

0 

0:05:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

72 Nastavenie OD priemer 
16:55:0

0 
0:05:00 0:05:00             

17:10:0

0 

0:20:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

73 
Opakovaná výroba 6x 

dielov 

17:00:0

0 
0:10:00 0:10:00             

17:30:0

0 

0:15:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

74 
Prod a dostav OD, diely 

na uvoln6 ks 

17:10:0

0 
0:10:00 0:10:00             

17:45:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

75 
Uvolnenie-meranie+ 

vypis dok 

17:20:0

0 
0:01:00 0:01:00             

17:45:0

0 

0:00:0

0 
Prestavba 1 pracovník 

76 
Zavezenie vozíka s 

náradím 

17:21:0

0 
0:01:00 0:00:00 w   0:01:00   n   

17:45:0

0 

0:09:0

0 
Vykoná príprava náradia 

77 Produkcia 
17:22:0

0 
  0:00:00             

17:54:0

0 

0:10:0

0 
  

181                     
18:04:0

0 

0:20:0

0 
  

     

plan. 

prestavba 

eliminov

at 

preklopit (Int -> 

Ext) 

kombinov

at zmenit   

18:24:0

0 

0:05:0

0 

 

           

18:29:0

0 

0:10:0

0 

 

           

18:39:0

0 
  

 

   

501,00 359,00 

 

100,00 36,00 0,00 5,00 

  

374,00 

 

   

8:21:00 5:59:00 
 

1:40:00 0:36:00 0:00:00 
0:05:0

0 

  

6:14:0

0 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


