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Biznis z auta... 

 Dokončenie zo strany 9

„Stále nám však utekali zákaz-
ky najväčších koncernov, ktoré 
požadovali certifikáty od nad-
národných spoločností. Vtedy 
mi napadlo, prečo si nezriadiť 
pobočky,“ hovorí Šlúch. V rov-
nakom čase QSCert oslovili dve 
firmy z Kórey a Indie. „Na nich 
sme vypracovali funkčný sys-
tém. Ako prvého sme v Dillí cer-
tifikovali malého výrobcu zmrz-
liny. Potom sme začali aktívne 
hľadať nové krajiny. Vyberali 
sme si miesta, kde dopyt po ISO 
rástol, zároveň trh bol nenasýte-
ný,“ hovorí. So 700 certifikátmi 
vyšlo ako najdynamickejšie Ru-
munsko či Ukrajina s 200 certi-
fikátmi. Tam Zvolenčania získali 
do portfólia aj hutníkov Arcelor 
Mittal indického miliardára Lak-
shmiho Mittala. 

Dnes vystavia doma za rok 
okolo 250 certifikátov, v zahra-
ničí – 1 300. Certifikáty pod svo-
jou značkou vydávajú v 30 kraji-
nách sveta a pobočky majú i vo 
vzdialených kútoch, ako Kuvajt, 
Brazília, Pakistan, Irán, Kórea 
či Indonézia. Expanziu vidno aj 
v štatistike. Z každej tisícky cer-
tifikátov ISO 9001, ktoré sa dnes 
vystavia vo svete, sú dve podpí-
sané audítormi zo Zvolena. „Bi-
znis sa nám rozbieha v Juhoaf-
rickej republike, namierené má-
me do Ghany. Zahraničie je cesta 
pre slovenské firmy, treba len ísť 
za svojím cieľom,“ hovorí Šlúch. 
Najperspektívnejšia je podľa ne-
ho Afrika s 20-percentným ras-
tom certifikácie ISO.  (TOTI)

ANKETA

Pomáha vám v biznise certifikát kvality?

Štefan Pčola,
Beeone Interiéry, 
inštalácia interiérov

ISO certifikáty nemám. Sme malá 
firma s troma zamestnancami, ne-
vyrábame, len vykonávame mon-
táž. Nikdy žiadny zákazník takúto 
požiadavku od nás nemal. Myslím 
si, že certifikát je potrebný najmä 
pre výrobné firmy, ktoré obchodujú 
so zahraničím. 

Roman Huppert, 
Vamex, výroba pečiva

Certifikát ISO je nevyhnutnosť. Do-
dávame pre nadnárodné reťazce, 
ktoré ho vyžadujú. Pre ne je ISO in-
formácia, že spĺňame normy, čo sa 
týka legislatívnych a technických 
vecí. Nevýhodu je len zavádzanie 
systému, kedy trvá istý čas, kým si 
na kolobeh kontrol ľudia zvyknú. 
Potom už však všetko beží.

Miroslav Kušnír, 
Qel, vývoj a výroba plazmy 

Hovorí sa, že ISO je kvôli rozsahu 
a zložitosti pomsta Nemcov svetu 
za dve prehraté vojny. Zisťujeme 
však, že kontrola a zaznamenáva-
nie všetkých procesov sa nám ho-
dí. Na nič nezabudneme, máme 
prehľad a v konečnom dôsledku 
nám uľahčuje život. Podstúpenie 
certifikácie vôbec neľutujem. 

Iveta Šestáková, 
Hotel Morava, turizmus

O certifikáte ISO sme neuvažovali. 
Aj preto, že sme dvojhviezdičkový 
hotel. Cestovné kancelárie a indivi-
duálni klienti takúto požiadavku 
nemajú. Pre nás by išlo o náklad 
navyše, ktorý teraz nevyhnutne ne-
potrebujeme.

Richard Makovický, 
Liptovská potravinárska spoloč-
nosť, výroba potravín 

Certifikát ISO zatiaľ nemáme, ale 
určite sa budeme uchádzať ho zís-
kať. V biznise veľmi pomáha imi-
džovo navonok, ale aj v praxi pri 
riadení firmy. Nastavené normy 
majú svoju logiku a nie sú sa-
moúčelné. 

Viliam Matušek ml., 
BOP, výrobca kávy a čaju 

Certifikáty máme, prinášajú viace-
ro výhod. Chceli sme byť v proce-
soch systematickejší. Pomáhajú 
kontinuite, ak sa vymenia niektorí 
zamestnanci, procesy sa nezme-
nia. Zlepšili náš pôvodný systém 
o veci, ktoré sme nerobili. Skvalit-
ňujú výrobu. Nevýhoda je papiero-
vá byrokratická náročnosť.  
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Firma sa rozhodne, či 
potrebuje certifikát

Po troch rokoch sa vykoná recertifikácia. Cena – 
 orientačne 500 až 6 000 eur podľa veľkosti firmy.  

Písomne si dá vypracovať svoj 
systém riadenia kvality – buď 
vlastným odborníkom, alebo 
požiada externého poradcu.

Počas tých troch rokov sa každý 
rok dodržiavanie systému 

preverí auditom. 

Firma systém zavedie 
a začne ho používať.

Ak je všetko v poriadku, 
udelí certifikát na tri roky.

Firma si urobí interný 
audit, či všetko funguje 
v súlade so systémom. 

Certifikačná firma upozorní 
na prípadné nedostatky, 

ktoré treba odstrániť.

Certifikačná firma urobí audit dokumentácie – 
systému. Ak je v poriadku, overí dodržiavanie 
systému v praxi.

Pri kontrole v praxi sa používa náhodný výber a kontrola, napríklad 
obchodnej dokumentácie alebo otázky na náhodne vybraných 

zamestnancov. Podľa veľkosti firmy, počtu prevádzok a predmetu 
činnosti môže trvať 1 až do 50 dní.
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