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VÝVOZ KNOW-HOW l Z každej tisícky 
certifikátov ISO na svete vystavujú 
Zvolenčania z QSCert dva kusy.

Zvolen – Celosvetovo úspešná 
firma môže vzniknúť aj – počas 
autostopu. V lete 2007 sa Marcel 
Šlúch so spolužiakom z vysokej 
školy vracali z výletu po Fran-
cúzsku. Stopovali – a čakanie na 
ďalšie auto, ktoré by ich priblížilo 
k rodnému Zvolenu, si krátili prí-
pravou na skúšku z manažérstva 
kvality. 

„Vo Švajčiarsku nám zastavil 
Nemec, ktorý zhodou náhod pra-
coval v audítorskej brandži a bol 
ohúrený, koľko toho vieme o cer-
tifikátoch kvality,“ smeje sa Mar-
cel Šlúch. 

Aj keď Slováci napokon odta-
jili, že sú to nabiflené vedomos-
ti, na Mníchovčana Josefa Mar-
teho urobili taký dojem, že im 
dal dvestotisíc korún na rozbeh 
slovenskej pobočky. Tak vznikol 
QSCert, ktorý dnes vydáva certi-
fikáty v 30 krajinách sveta.

Búrali mýty
Cesta k úspechu v biznise, kto-
rému vládnu medzinárodné au-
dítorské siete s desiatkami rokov 
skúseností a tradície, však nebola 
priamočiara. „Biznis sa rozbehol, 
až keď sme všetko minuli,“ spo-
mína Šlúch. 

Vysokoškoláci si v druhom roč-
níku skoncentrovali vyučovanie 
do dvoch dní, všetok ostatný čas 
patril firme. Radili firmám, ako 
zaviesť systém kvality ISO. Po 
nich prichádzali spoločnosti, kto-
ré systém schválili a udelili cer-
tifikát. 

Namiesto vďaky za nových zá-
kazníkov si však vysokoškolákov 
doberali pre ich mladosť a neskú-
senosť. Šlúcha to hnevalo a s hne-

vom prišla motivácia firmu opäť 
posunúť dopredu. „Vypracovať 
systém je jednorazová robota, 
certifikovanie sa však pravidelne 
opakuje, preto je ekonomicky lá-
kavejšie,“ vysvetľuje. 

Spolužiak ostal v poradenstve, 
Šlúch si k novému začiatku pri-
zval Marteho, ktorý ho k ISO pri-
viedol. Prvý rok QSCert udelila 
dva certifikáty, druhý už 20, tre-
tí 40. 

Recept na úspech
Za rast zákaziek v rozbehu ďaku-
je firma najmä dvom faktorom. 
„Oproti nadnárodným firmám 
sme vedeli dať polovičnú cenu 
a stále sa to rentovalo. Vtedy si 
firmy už rozmysleli, či nezveriť 
certifikáciu i neznámej firme,“ 
hovorí. 

Ešte väčší impulz pripisuje 
búraniu vtedajších mýtov. „Iš-
lo o rôzne zažité postupy, ktoré 
normy nepredpisovali, nemali lo-
giku, komplikovali život, ale au-
dítori ich od firiem vyžadovali,“ 
vysvetľuje. Išlo napríklad o po-
žiadavky prijímať objednávky 
v písomnej forme, či pri výbere 
dodávateľa osloviť tri subjekty. 

Jedna firma dokonca po výčit-
ke audítora, že príručka jej sys-
tému ISO je príliš tenká, zväč-
šila veľkosť písma a vytlači-
la ju znova. „Pritom zásady 
certifikácie ISO hovoria 
opak. Čím sa daná vec dá 
vysvetliť stručnejšie, tým 
lepšie. Rovnako to platí 
pre všetky procesy,“ hovo-
rí Marcel Šlúch. 

Podľa neho tiež zaváži-
lo, že sa nebáli certifikáty 
v prípade neplnenia kritérií 
tvrdo odoberať.
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HN V REGIÓNOCH

V rámci seriálu HN v regiónoch vám 
každý týždeň prinášame príbehy 
úspešných firiem z rôznych častí 
Slovenska. Dnes o zvolenskej firme, 
ktorej sa podarilo presadiť v biznise 
s hodnotením kvality firiem.

Kto je za QSCert
Spolumajiteľ a riaditeľ firmy QSCert Marcel Šlúch 
tvrdí, že slovenské firmy majú vo svete šancu preraziť 
v netradičných segmentoch a na rozvíjajúcich sa 
trhoch. Vyštudoval medzinárodný obchod na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave. Josef Marte 
z Nemecka má vo firme 20 % podiel.
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Biznis so značkou kvality

Kde je šanca preraziť – top 10 krajín s najväčším rastom dopytu certifikátov*

Počet udelených certifikátov 
na Slovensku

Počet odobratých certifikátov 
na Slovensku

Odvetvia, kde sa certifikát používa najviac

Zdroj: International Organization for Standardization - ISO Survey, 2012, údaje o ISO 9001, infografika: HN/M. Záborský

* medziročný nárast počtu 
vydaných certifikátov 
(2011-2012)
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Čo je ISO 9001?
Ak chce slovenská fir-
ma obchodovať s firmou 
v Argentíne, certifikát jej 
dáva záruku, že argentínsky 
partner dodržiava základné 
pravidlá kvality. Nemusí ich 
preto overovať na vlastné ná-
klady. Certifikát je garanciou, 
že firma dbá napríklad na 
kvalifikáciu zamestnancov, 
že sa venuje komunikácii so 
zákazníkom či zabezpečeniu 
zdrojov. Certifikát je svetovo 
najrozšírenejším overením 
kvality podniku a je jednotný 
pre všetky druhy a veľkosti 
organizácií. Certifikované 
podniky audítori pravidelne 
kontrolujú a v prípade nedo-
statkov certifikát odoberú. 
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