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Zdroj: Izomont s. r. o. [18] 

Príloha 2 – Organizačná štruktúra spoločnosti Izomont s. r. o. 

 

Riaditeľ 

   Ekonomické oddelenie     Výrobné oddelenie      Obchodné oddelenie 

Zákazková 

výroba 

Podniková 

výroba 

          Učtáreň 

       Fakturácie 

Personálne 

oddelenie 

Podnikové 

predajne 

Zásobovanie a 

doprava 

Skladové 

hospodárstvo 

            Rozpočty 

Príloha 1 - Logo spoločnosti Izomont s. r. o.  

Zdroj: Izomont s. r. o.  



 

 

Príloha 3 – Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody 

Zdroj: Vyhlásenie spoločnosti Izomont s. r. o. o preukázaní zhody výrobcu 



 

 

Príloha 4 - Pododkvapový žľab 

   

                                                                                                         

                                                          

Činnosť  Chyba  Zistenie chyby Odstránenie chyby 

strihanie nesprávne odstrihnutý plech nedodržaný rozmer – 

meraním 250x2000 
nie je možné 

stočenie 

návaloku 
nie je rovnomerne stočený meraním, posuvné 

meradlo 
nie je možné 

nedodržaný priemer návalku meraním, posuvné 

meradlo 
nie je možné 

Zdroj: Interná smernica o kontrole kvality spoločnosti Izomont s. r. o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvinutá šírka plechu  250 mm 

d - rozmer návalku (priemer)  16 mm 

e - horná šírka otvoru 120 mm 

a - výška prednej strany 

žľabu 

50 mm 

Hrúbka plechu v mm 0,6 



 

 

Príloha 5 - Odtoková odpadová rúra  

 

Činnosť Chyba Zistenie chyby 
Odstránenie 

chyby 

rolovanie nedodržaný priemer meraním – kalibračným 

prípravkom 
nie je možné 

nesprávne vložený plech do 

rolovačky 
vizuálnou kontrolou, kalibračným 

prípravkom 
nie je možné 

drážkovanie málo preložený spoj mechanicky, vizuálne opätovné 

drážkovanie 

Zdroj: Interná smernica o kontrole kvality spoločnosti Izomont s. r. o. 

 

 

 

 

 

Hrúbka plechu 0,6mm 

Rozvinutá šírka 

plechu 
330mm 

d 100mm 

d´ 96mm 



 

 

Príloha 6 -  Žľabový kotlík  

  

   

  

 

 

  

 

 

Činnosť Chyba Zistenie chyby Odstránenie chyby 

Vrchná časť       

obkresľovaníe 

šablóny 
posunutie šablony vizuálna kontrola – krivý 

polotovar 
nové narysovanie 

strihanie zastrihnutie mimo obrysu 

(elektrické  nožnice ručné) vizuálna kontrola  nie je možné 

ohýbanie nerovnomerné ohnutie vizuálna kontrola vyrovnaním a ohnutím 

drážkovanie málo preložený spoj mechanicky, vizuálne opätovné drážkovanie 

Spodná  časť       

strihanie krivé odstrihnutie vizuálna kontrola nie je možné 

rolovanie nedodržaný priemer meraním – kalibračným 

prípravkom 
nie je možné 

nesprávne vložený plech 

do rolovačky 
meraním – kalibračným 

prípravkom 
nie je možné 

signovanie plytká ryha signu 
vizuálne 

opätovné vloženie do 

stroja 
drážkovanie málo preložený spoj mechanicky, vizuálne opätovné drážkovanie 

Spájkovanie 

častí 

dohromady 

zle nanesený spájkovací 

cín 
mechanicky – spájkované časti 

nedržia spolu 
očistenie a opätovné 

spájkovanie 

zle odmastené miesto 

spájkovania 
mechanicky – spájkované časti 

nedržia spolu 
opätovné odmastenie 

a spajkovanie  

Zdroj: Interná smernica o kontrole kvality spoločnosti Izomont s. r. o. 

 

 

Hrúbka plechu 0,6mm 
d dolnej časti 100mm 

d´ 96mm 



 

 

Príloha 7 - Výtokové koleno 

 

Činnosť Chyba Zistenie chyby Odstránenie chyby 

strihanie zle zasunutý plech do nožníc, krivé 

odstrihnutie vizuálna kontrola nie je možné 

rolovanie nedodržaný priemer meraním – kalibračným 

prípravkom 
nie je možné 

nesprávne vložený plech do 

rolovačky 
meraním – kalibračným 

prípravkom 
nie je možné 

spájkovanie zle nanesený spájkovací cín mechanicky – spájkované 

časti spolu nedržia  
očistenie a opätovné 

spájkovanie 

zle odmastené miesto spájkovania 
mechanicky – spájkované 

časti spolu nedržia  
opätovné odmastenie 

a spájkovanie  

drážkovanie málo preložený spoj mechanicky, vizuálne opätovné drážkovanie 

Zdroj: Interná smernica o kontrole kvality spoločnosti Izomont s. r. o. 

 

 

 

 

 

rozvinutá šírka plechu 330mm 

d 100mm 

hrúbka plechu 0,6mm 



 

 

 

Príloha 8 - „S“ koleno (žľabový odskok) 

 

Zdroj: Interná smernica o kontrole kvality spoločnosti Izomont s. r. o. 

 

 

 

 

 

Hrúbka plechu 0,6mm 

Rozvinutá šírka 

plechu 
330mm 

d 100mm 

d´ 96mm 

Činnosť  Chyba Zistenie chyby Odstránenie chyby 

strihanie zle zasunutý plech do nožníc, 

krivé odstrihnutie 
vizuálna kontrola nie je možné 

rolovanie  nedodržaný priemer meraním – kalibračným prípravkom nie je možné 

nesprávne vložený plech do 

rolovačky 
meraním – kalibračným prípravkom nie je možné 

spájkovanie zle nanesený spájkovací cín mechanicky – spájkované časti 

nedržia spolu 
očistenie a opätovné 

spajkovanie 

zle odmastené miesto spájkovania mechanicky – spájkované časti 

nedržia spolu 
opätovné odmastenie 

a spajkovanie  

drážkovanie málo preložený spoj (rozpojenie) mechanicky, vizuálne opätovné drážkovanie 



 

 

 

Príloha 9 - Žľabový roh 

   

 Zdroj: Interná smernica o kontrole kvality spoločnosti Izomont s. r. o. 

Zdroj: Interná smernica o kontrole kvality spoločnosti Izomont s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

Hrúbka plechu 0,6mm 

Rozvinutá šírka 

plechu 
330mm 

d 100mm 

Činnosť Chyba Zistenie chyby Odstránenie chyby 

obkresľovanie 

šablony 
posunutie šablóny vizuálna kontrola – krivý 

polotovar 
nové narysovanie 

strihaní zle zasunutý plech do nožníc, 

krivé odstrihnutie vizuálna kontrola nie je možné 

spájkovanie zle nanesený spájkovací cín mechanicky – spájkované časti 

nedržia spolu 
opätovné odmastenie 

a spajkovanie  zle odmastené miesto spájkovania 

drážkovanie málo preložený spoj mechanicky, vizuálne opätovné drážkovanie 



 

 

Príloha 10 - Žľabový hák 

 

Zdroj: Interná smernica o kontrole kvality spoločnosti Izomont s. r. o. 

Príloha 11 -  Žľabové čelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvinutá dĺžka 

pásoviny železa 
550mm 

d1 120mm 

Hrúbka 

pásoviny 
6mm 

sklon strechy α 

príponka 1 

Chyba pri Popis vzniku vady Zistenie chyby Odstránenie chyby 

strihaní pásoviny krivé odstrihnutie meraním prípravkom nie je možné 

vŕtanie zle vyznačenie stredu 

neodihlená diera 
vizuálna kontrola 

nie je možné 

odihliť 

nitovaní Slabo zaklepaný nit vizuálne a mechanicky doklepnutie  

Rozmer 

plechu 
150x120mm 

d 120mm 

Hrúbka 

plechu 
0,6mm 

Činnosť Chyba Zistenie chyby Odstránenie chyby 

signovanie chybné vloženie časti do 

signovačky, 
meraním – kružítko, nie je možné 

plytká ryha vizuálnou kontrolou opätové vloženie do stroja 

Strihanie zastrihnutie mimo 

obrysu (elektrické  

nožnice ručné) 

vizuálna kontrola  nie je možné 

Zdroj: Interná smernica o kontrole kvality spoločnosti Izomont s. r. o. 

 



 

 

Príloha 12 -  Objímka rúry 

 

 

 

 

 

 

Činnosť Chyba Zistenie chyby Odstránenie chyby 

strihanie krivé odstrihnutie vizuálna kontrola nie je možné 

vŕtanie zle vyznačenie stredu vizuálna kontrola nie je možné 

neodihlená diera vizuálna kontrola od ihliť 

rolovanie nedodržaný priemer meraním – kalibračným prípravkom nie je možné 

zle vložený plech do rolovačky meraním – kalibračným prípravkom nie je možné 

Zdroj: Interná smernica o kontrole kvality spoločnosti Izomont s. r. o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 100mm 

Hrúbka 

plechu 
1,3mm 



 

 

Príloha 13 – Prípojka ku kanalizácií 

 

Zdroj: Interná smernica o kontrole kvality spoločnosti Izomont s. r. o. 

Hrúbka plechu 0,6mm 

Rozvinutá šírka 

plechu 
330mm 

d 100mm 

d´ 96mm 

Činnosť Chyba Zistenie chyby Odstránenie chyby 

strihanie krivé odstrihnutie vizuálna kontrola nie je možné 

rolovanie nedodržaný priemer meraním – kalibračným prípravkom nie je možné 

zle vložený plech do 

rolovačky 
meraním – kalibračným prípravkom nie je možné 

drážkovanie málo preložený spoj mechanicky, vizuálne opätovné drážkovanie 



 

 

 

Podnik IZOMONT s. r. o. za obdobie:

Kontrolné miesto: Kampiárska dieľňa

č. kontrolného miesta:
popis strana: 1 z 2

pododkvap. žľab nesprávne odstrihnutý plech

nerovnomerné stočenie návalku

nedodržaný priemer návalku spolu: 9

odpadová rúra nedodržaný priemer

nesprávne vložený plech do rolovačky

malo preložený spoj spolu: 6

žľabový kotlík

vrchná časť posunutie šablóny

zastrihnutie mimo obrys

nerovnomerné ohnutie

malo preložený spoj

spodná časť krivé odstrihnutie

nedodržaný priemer

nesprávne vložený plech do rolovačky

plytká ryha signu

málo preložený spoj

spojenie časti zle nanesený spajkovací cín

zle odmastené miesto spajkovania spolu: 27

výtokové koleno krivé strihanie

nedodržaný priemer 

nesprávne vložený plech do rolovačky

malo preložený spoj (rozpojenie) spolu 10

"S" koleno krivé strihanie

nedodržaný priemer

nesprávne vložený plech do rolovačky

málo preložený spoj (rozpojenie) spolu 11

žľabový roh posunutie šablóny

krivé strihanie

málo preložený spoj (rozpojenie) spolu: 8

2

Evidencia o chybách na výrobkoch za rok 2010

odkvapový systém rozmer. rady 250
4.1.2010 - 22.12.2010

Kontrolovaný výrobok Chyba Celkom Poznámka

zle nanesený pajkovací cín

zle odmastené miesto spajkovania

zle nanesený spajkovací cín

zle odmastené miesto spajkovania

zle nanesený spajkovací cín

Zle odmastené miesto spajkovania

1

3

3

7

1

2

4

1

1

4

3

1

2

1

1

1

2

1

4

3

1

2

1

3

1

2

1

3

2

2

3

2

1

1

Príloha 14/ str. 1 -  Evidencia chýb na výrobkoch OS rozmerovej rady 250 za rok 2010 



 

 

 

Zdroj: Izomont s. r. o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnik IZOMONT s. r. o. za obdobie:

Kontrolné miesto: Kampiárska dieľňa

č. kontrolného miesta:

popis strana: 2 z 2

žľabové háky krivé odstrihnutie

neodihlená diera

slabo zaklepaný nit spolu: 7

žľabové čelo 2

zastrihnujtie mimo obrys spolu: 5

Objímka rúry

spolu: 6

Prípojka kanalizácie krivé odstrihnutie

nedodržaný priemer

zle vložený plech do rolovačky

3 spolu: 8

1

zle vyznačenie stredu 3

1
2

plytká ryha signu

krivé odstrihnutie

zlé vyznačenie stredu

málo preložený spoj (rozpojenie)

chybné vloženie časti do signovačky

neodihlená diera

zle vložený plech do rolovačky

1

2

2

Evidencia o chybách na výrobkoch za rok 2010

4.1.2010 - 22.12.20102
odkvapový systém rozmer. rady 250

Kontrolovaný výrobok Chyba Celkom Poznámka

1

1

3

1

1

2

Príloha 14/ str. 2 - Evidencia chýb na výrobkoch OS rozmerovej rady 250 za rok 2010 



 

 

Príloha 15 - Chyby na výrobkoch OS rady 250 za rok 2010 

Chyby zistené na ročnej produkcií 

jednotlivých výrobkoch OS rady 250 za rok 

2010 

Názov výrobku 
Kód 

výrobku 
Počet chýb 

Pododkvap. žľab A 9 

Odpadová rúra B 6 

Žľabový kotlík C 27 

Výtokové koleno D 10 

„S“ koleno E 11 

Žľabový roh F 8 

Žľabový hák G 7 

Žľabové čelo H 5 

Objímka rúry I 6 

Prípojka ku 

kanalizácií 
J 8 

                                      Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Príloha 16 -  Podiel chýb na objeme výroby jednotlivých prvkov OS rady 250  

Výrobok 
Kód 

výrobku 

Množstvo 

ks za rok 

2010 

Počet 
chýb 

Koeficient 
výskytu 

chýb 
% 

Pododkvap. 

Žľab 
A 600 9 0,02 2% 

Odpadová 

rúra 
B 400 6 0,02 2% 

Žľabový 

Kotlík 
C 260 27 0,10 10% 

Výtokové 

koleno 
D 200 10 0,05 5% 

„S“ koleno E 200 11 0,06 6% 

Žľabový roh F 230 8 0,03 3% 

Žľabový hák G 600 7 0,01 1% 

Žľabové čelo H 150 5 0,03 3% 

Objímka rúry I 315 6 0,02 2% 

Prípojka ku 

kanalizácií 
J 180 8 0,04 4% 

                 Zdroj: Vlastné spracovanie 



 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začiatok 

 

Záznam  na skladovú 

kartu o zmene stavu 

Meranie rozmerov podľa 

dokumentácie 

Strihanie  plechu na 

požadovaný rozmer 

Strihanie 

 

Rolovanie rolovačkou 

Ohýbanie a drážkovanie  

Ohýbanie a drážkovanie 

 

Materiál na 

sklade ? 

Spĺňajú vystrihnuté časti 

 potrebné rozmery? 

Strihanie podľa šablóny 

Obrysovanie šablóny hornej 

časti 

Signovanie 

Rozmeranie polotovaru 

Objednanie materiálu 

Príjem materiálu 

Ide o sč 

alebo vč? 

Kompletizácia  

jednotlivých častí 

 

Spodný časť Vrchná časť 

N 

A 

N 

A 

 Je možné plech  ešte 

využiť pre iné výrobky ? 

l 

 
           Separovaný zber 

N 

Vrátenie plechu na sklad 

a evidencia materiálu 

A 

2 

1 

3 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

Príloha 17/str. 1 – Vývojový diagram procesu zhotovenia žľabového kotlíka 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjemka na sklad 

hotových výrobkov 

Koniec 

Spájkovanie vrchnej a 

spodnej časti kotlíka 

 

2 

 Je možné chybu  

opraviť? 

l 

 

Oprava chyby 

A 

A 

Chyby na hotovom 

výrobku ? 

 

Evidencia chýb 

N 

Materiál využitý na 

výrobu príponiek 

N 

1 

3 

Príloha17/str. 2 – Vývojový diagram procesu zhotovenia žľabového kotlíku 

Zdroj: Vlastné spracovanie 



 

 

Príloha 18 Ishikawa diagram žľabového kotlíka 

Materiál (2) Ľudia (4) 

Prostredie (1) 

Zariadenie (5) 

Metódy (2) 

kvalifikácia (3) 

tvrdý (3) 
prax (2) 

stroj  

Málo preložený  

a nerovnomerne 

ohnutý spoj 

plech (4) 

 údržbársky postup pre stroje (5) 

kontrolné postupy (3) 

rukavice (1) 

čistiace prostriedky(1) 

skúsenosti (4) 

   klampiarský majster (2) 

  únava (2) 

  motívácia (3) 

   údržba nožníc (4) 

vlhkosť (2) 

osvetlenie (3) 

pracovné postupy pre strihanie 

a rolovanie  (2) 

zle nastavená lišta 

na ohýbačke (3) 

mastný (2) 
opotrebované koliesko 

drážkovačky (5) 

Zdroj: Vlastné spracovanie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Príloha 19/str. 1 – Vývojový diagram procesu zhotovenia „S“ kolena 

 

Začiatok 

 

Záznam  na skladovú 

kartu o zmene stavu mat 

Meranie rozmerov podľa 

dokumentácie 

Strihanie  plechu na 

požadovaný rozmer 

Strihanie 

 

Rolovanie a drážkovanie 

Spájkovanie 

Rolovanie a drážkovanie 

 

Materiál na 

sklade ? 

Spĺňajú vystrihnuté časti 

 potrebné rozmery? 

Strihanie podľa šablóny 

Obrysovanie šablóny hornej 

časti 

Signovanie 

Rozmeranie polotovaru 

Objednanie materiálu 

Príjem materiálu 

 

Kompletizácia  

jednotlivých častí 

 

Spodný časť Vrchná časť 

N 

A 

N 

A 

 Je možné plech  ešte 

využiť pre iné výrobky ? 

l 

 
           Separovaný zber 

N 

Vrátenie plechu na sklad 

a evidencia materiálu 

A 

2 

1 

Ide spodná alebo  

vrchná časť? 

l 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 



 

 

 

Príloha 19/str. 2 – Vývojový diagram procesu zhotovenia „S“ kolena 

 

Príjemka na sklad 

hotových výrobkov 

Koniec 

Spájkovanie vrchnej a 

spodnej časti kotlíka 

 

2 

 Je možné chybu  

opraviť? 

l 

 

Oprava chyby 

A 

A 

Chyby na hotovom 

výrobku ? 

 

Evidencia chýb a 

materiálu 

N 

Separovaný zber 

N 

1 

Zdroj: Vlastné spracovanie 



 

 

 

 

Materiál (2) Ľudia (4) 

Prostredie (1) 

Zariadenie (5) 

Metódy (2) 

kvalifikácia (3) 

tvrdý (3) 
prax (2) 

stroj  

Krivé strihanie 

plech (4) 

mastný (2) 
poškodená šablóna (2) 

 údržbársky postup pre stroje (5) 

kontrolné postupy (3) 

rukavice (1) 

čistiace prostriedky(1) 

skúsenosti (4) 

   klampiarský majster (2) 

  únava (2) 

  motívácia (3) 

   údržba nožníc (4) 

tupé elektrické 

nožnice (5) 

vlhkosť (1) 

osvetlenie (4) 

pracovné postupy pre strihanie 

a rolovanie  (2) 

 Príloha 20 - Ishikawa diagram „S“ kolena 

Zdroj: Vlastné spracovanie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 21/str. 1 -   Vývojový diagram procesu výroby výtokového kolena 

Začiatok 

 

Záznam  na skladovú 

kartu o zmene stavu mat 

Meranie rozmerov podľa 

dokumentácie 

Strihanie  plechu na 

požadovaný rozmer 

 

Rolovanie rolovačkou 

Ohýbanie, drážkovanie a 

spájkovanie 

Materiál na 

sklade ? 

Spĺňajú vystrihnuté časti 

 potrebné rozmery? 

Strihanie podľa šablóny 

Obrysovanie šablóny hornej 

časti 

Objednanie materiálu 

Príjem materiálu 

N 

A 

N 

A 

 Je možné plech  ešte 

využiť pre iné výrobky ? 

l 

 
           Separovaný zber 

N 

Vrátenie plechu na sklad 

a evidencia materiálu 

A 

2 

1 

Zdroj: Vlastné spracovanie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 21/str. 2 -   Vývojový diagram procesu výroby výtokového kolena 

 

Príjemka na sklad 

hotových výrobkov 

Koniec 

Spájkovanie vrchnej a 

spodnej časti kotlíka 

 

2 

 Je možné chybu  

opraviť? 

l 

 

Oprava chyby 

A 

A 

Chyby na hotovom 

výrobku ? 

 

Evidencia chýb a 

materiálu 

N 

Separovaný zber 

N 

1 

Zdroj: Vlastné spracovanie 



 

 

 

 

            Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha 22 – Obrázok žľabového kotlíka 



 

 

 

                                      Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Príloha 23 – Obrázok „S“ kolena 



 

 

 

 

                       Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

Príloha 24 – Obrázok výtokového kolena 



 

 

          

     Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto procese vzniká chyba málo preložený spoj 

Strihanie 

Rolovanie rolovačkou 

Ohýbanie a drážkovanie  

Ohýbanie a drážkovanie 

 

Strihanie podľa šablóny 

Obrysovanie šablóny hornej 

časti 

Signovanie 

Rozmeranie polotovaru Ide o sč 

alebo vč? 

Kompletizácia  

jednotlivých častí 

 

Spodný časť Vrchná časť 

2 

Príloha 25 – Procesy, v ktorých vznikajú najdôležitejšie chyby pri výrobe žľabového kotlíka 

 



 

 

 

     Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Strihanie  plechu na 

požadovaný rozmer 

Strihanie 

 

Rolovanie a drážkovanie 

Spájkovanie 

Rolovanie a drážkovanie 

 

Spĺňajú vystrihnuté časti 

 potrebné rozmery? 

Strihanie podľa šablóny 

Obrysovanie šablóny hornej 

časti 

spájkovanie 

Rozmeranie polotovaru  

Kompletizácia  

jednotlivých častí 

 

Spodná časť Vrchná časť 

N 

A 

- v tomto procese vzniká chyba málo preložený 

spoj 

- v tomto procese vzniká chyba krivé strihanie 

Ide spodnú alebo  

vrchnú časť? 

l 

 

Príloha 26 – Procesy, v ktorých vznikajú najdôležitejšie chyby pri výrobe „S“ kolena 



 

 

 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

 

Strihanie  plechu na 

požadovaný rozmer 

 

Rolovanie rolovačkou 

Ohýbanie, drážkovanie 

spájkovanie  

Spĺňajú vystrihnuté časti 

 potrebné rozmery? 

Strihanie podľa šablóny 

Obrysovanie šablóny 

N 

A 

V tomto procese vzniká chyba málo preložený spoj 

V tomto procese vzniká chyba krivé strihanie 

Príloha 27 – Procesy, v ktorých vznikajú najdôležitejšie chyby pri výrobe výtokového kolena 


