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Abstract 
Production is the base of  process of reproduction a means also material basis of enterprise 
prosperity. Business units have gained enterprise autonomy by transition to market economy, 
on the other hand they have economic responsibility for pespective development of 
production and whole prosperity. From former we can conclude that new enterprise 
orientation in production management, searching new seals of business effectivity is very 
necessary in management. 
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Ú VOD 
 
Cieľ om podniku v trhovej ekonomike je zabezpeč iť jeho komerčnú a ekonomickú úspešnosť. 
Rozhodujúcim predpokladom k tomu sú konkurencieschopné vý robky a služ by. Prosperita 
podnikateľ skej jednotky ako celku v rozhodujúcej miere závisí od kvality a úrovne 
vnútropodnikového manaž mentu vý roby. Kaž dá prosperujúca firma si tajomstvo 
vnútropodnikového manaž mentu vý roby starostlivo chráni. Vo vnútropodnikovom 
manaž mente totiž  spočíva podstata efektívnosti a kvality. 
 
MATERIÁ L A METÓ DY 
 
Predmetom príspevku je poukázať na nové trendy v manaž mente vý roby. V teoreticko-
metodologickej rovine sa príspevok zaoberá v širších súvislostiach aspektami benchmarkingu 
a reinž inieringu ako relatívnej novej, obsahovo a terminologicky nevyjasnenej problematike. 
Pri spracovávaní danej problematiky sa uplatnili metódy komparatívnej analý zy a syntézy.  
 
VÝ SLEDKY A DISKUSIA  
 
Hlavnou náplňou a poslaním stratégie rozvoja vý roby má byť zvý šenie a vytváranie zázemia 
pre rozvoj vý robného systému, utváranie aktívnej rozvojovej stratégie vý roby, a tý m aj 
zabezpečenie úspešného podnikania. Podnikateľ ská orientácia vyž aduje prehodnotenie otázok 
vnútropodnikového manaž mentu vý roby, uskutočnenie zásadný ch zmien v jeho fungovaní. 
Aktívny podnikateľ ský  systém tvorený  predovšetký m zodpovedajúcim vnútropodnikový m 
ekonomický m mechanizmom, príslušný m inštitucionálnym rámcom a jasný mi ekonomický mi 
pravidlami má pre podnikateľ skú jednotku zásadný  vý znam.  
Manaž ment vý roby k novším systémom, koncepciám riadenia vý roby môž e zaradiť:  
- BENCHMARKING (porovnávací manaž ment),  
- REINŽ INIERING (znovuinž inierstvo).  
BENCHMARKING (Porovná vací manažment)  

Táto metóda je založ ená na porovnávaní vlastný ch ukazovateľ ov s konkurentmi, príp. 
najlepšími podnikmi vo svojom odbore. Benchmarking doslova znamená nivelačná značka, 
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teda porovnávací ekvivalent. Jeho prednosťou je pomerne rý chle získavanie najlepších 
manaž érskych riešení, a to exkurziami a štúdiom osvedčený ch poznatkov zo špičkový ch 
firiem, mož nosť krátkou cestou osvojiť si hotové úspešné manaž érske riešenia.  
Podľ a zamerania a úrovne aplikácie benchmarkingu sa uvádza viacero jeho druhov a č lenení: 
"Klasické" členenie:  

• Interný  benchmarking - v rámci podniku sa porovnáva vý konnosť podobný ch 
jednotiek podniku  

• Konkurenčne orientovaný  benchmarking - porovnávanie vý konnosti vlastného 
podniku s vý konnosťou konkurenčného podniku  

• Procesne orientovaný  benchmarking - porovnávanie urč itý ch produkčný ch vý konov s 
analogický mi u iný ch podnikov  

Č lenenie používané Komisiou EÚ  a OECD:  
• Podnikový  benchmarking - efektívny nástroj vzdelávania manaž mentu stimulujúci k 

stratégii kontinuálneho zlepšovania  
• Branžový  (odvetvový ) benchmarking - metodológia benchmarkingu pri ktorej sú 

mnohé princípy podnikového benchmarkingu aplikované i na skupinu podnikov 
daného odvetvia  

• Benchmarking rá mcový ch podmienok - metodológia benchmarkingu zameraná na 
kľúčové faktory ovplyvňujúce operačné prostredie podnikov a tý m majú vplyv na 
konkurencieschopnosť napr. operačnej zóny na národnej príp. EÚ  úrovni (atraktívnosť 
pre podnikanie)  

Ú spešný  benchmarking vyžaduje:  
• vysokú poznatkovú (vedomostnú) úroveň - snaž iť sa začať na celoeurópskej 

poznatkovej úrovni  
• použ ívanie najmodernejších informačný ch techník a metodík  
• informačnú previazanosť umož ňujúcu získať rý chle a "širokoplošné" informácie 

podmieňujúce rý chle nadodvetvové hodnotenia  
• systematický  prístup  
• vý ber vhodný ch partnerov pre benchmarking  

Priebeh benchmarkingu je potrebné rozč leniť na jednotlivé na seba logicky naväzujúce kroky 
(fázy). Prednosti takejto fá zovej koncepcie sú nasledovné: 

• vytvorenie ohraničený ch a prehľ adný ch častí,  
• redukcia rizika mož ného prerušenia,  
• flexibilita - dobrou prispôsobiteľ nosťou na rôzne rámcové podmienky,  
• krokové zmenšovanie neistôt a nepresností.  

Pri prechode z jednej fázy do ďalšej môž u byť uskutočňované spoločné diskusie partnerov 
benchmarkingu. Cieľ om taký chto diskusií je prezentácia vlastný ch vý sledkov v danej fáze, 
ako aj vzájomná vý mena skúseností a zhodnotenie potenciálov zlepšenia, resp. ich 
konkretizácia. Najčastejšie sa pož íva č lenenie do nasledovný ch päť fáz: 
Fá za 1: Definícia a plá novanie 

1. definovanie cieľ ov benchmarkingového projektu  
2. vytvorenie projektovej skupiny / plánovanie organizácie projektu  
3. schematická prezentácia cieľ ového procesu a jeho dokumentácia  
4. stanovenie metód získavania interný ch údajov  
5. identifikácia potenciálnych benchmarkingový ch partnerov / kontaktovanie partnerov  

Fá za 2: Interná  analý za 
1. získanie základný ch údajov sledovaného procesu  
2. konkretizácia sledovaného procesu  

• modelovanie a analý za procesu  
• doplňovanie relevantný ch hodnotiacich veličín a vý konový ch indikátorov  
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• získavanie ďalších potrebný ch interný ch údajov  
Fá za 3: Porovná vanie a analý za / identifiká cia potenciá lov zlepšenia 

1. porovnávanie základný ch hodnotiacich parametrov  
2. vý ber vhodný ch parametrov pre benchmarkingový  proces  
3. získavanie údajov u benchmarkingový ch partnerov  

• spoločná tvorba podrobného dotazníka  
• návšteva benchmarkingový ch partnerov - vzájomná konzultácia  

4. porovnávanie a hodnotenie  
5. identifikácia silný ch stránok - potenciálov zlepšenia  
6. vlastná interpretácia vý sledkov  

Fá za 4: Plá n opatrení / príprava implementá cie 
1. interná prezentácia vý sledkov  
2. stanovenie reálnych cieľ ov a určenie priorít  
3. vypracovanie plánu opatrení / stanovenie stratégie zlepšenia  
4. vypracovanie plánu projektu  

Fá za 5: Realizá cia / implementá cia zlepšení 
1. realizácia a riadenie jednotlivý ch akcií a opatrení  
2. overovanie realizácie (kontrola dosiahnutia cieľ ov)  
3. interná prezentácia vý sledkov / ukončenie projektu  
4. zhodnotenie a dokumentácia vý sledkov projektu  

V posledný ch rokoch vstúpil benchmarking do popredia ako dôlež itý  nástroj na zlepšenie 
vý konnosti - zvý šenou mierou vý meny skúseností, uvedomovaním si vlastný ch slabý ch 
stránok a aplikáciou, resp. rozširovaním tzv. najlepšej praxe. Globalizácia a z nej vyplý vajúci 
stále sa zvyšujúci konkurenčný  tlak nútia podniky aplikovať metódy benchmarkingu. 

REINŽ INIERING (Znovuinžinierstvo)  
Reinž iniering v podstate znamená zásadné prehodnotenie a radikálnu rekonštrukciu 
podnikový ch procesov tak, aby mohlo byť dosiahnuté dramatické zdokonalenie z hľ adiska 
kritický ch mier vý konnosti ako sú náklady, kvalita, služ by a rý chlosť. 
Pre pojem reinž iniering sú zdôraznené štyri kľúčové body. Zásadné – je prvé kľúčové slovo. 
Pri reinž inieringu si zodpovední pracovníci musia klásť najzákladnejšie otázky o svojich 
firmách a ich č innosti. Prečo robíme to, čo robíme? Prečo to robíme práve tý mto spôsobom? 
Reinž iniering predovšetký m určuje, čo podnik musí urobiť a až  potom ako to má urobiť. 
Reinž iniering nepovaž uje nič  za vopred dané. Ignoruje to, čo je a sústreďuje sa na to, čo by 
malo byť. Radikálne – radikálna rekonštrukcia v reinž inieringu znamená, ž e sa nerešpektujú 
ž iadne už  existujúce štruktúry a postupy a vytvárajú sa spôsoby úplne nové. Reinž iniering 
predstavuje ich vylepšovanie, prepracovávanie, č i ich č iastkové zmeny. Dramatické – 
reinž iniering by mal byť zavádzaný  vtedy, keď je potrebná vý razná zmena. Dramatické 
zlepšenia vyž adujú rázne odbúranie starého a jeho nahradenie niečím nový m. Procesy – 
podnikový m procesom rozumieme súbor č inností, ktorý  vyž aduje jeden alebo viac druhov 
vstupov, ktorý  má pre zákazníka hodnotu. Podniky, ktoré v súčasnosti realizujú reinž iniering 
sú tie, ktoré: 
• majú veľ ké problémy a nemajú ž iadnu inú mož nosť prež itia, 
• ešte nemajú tieto problémy, ale ich vedenie má dostatok predvídavosti a uvedomuje si, ž e 

takéto problémy môž u čoskoro nastať, 
• sú na vrchole svojho vý konu a majú vedenie ambiciózne a agresívne. Podniky v tejto 

kategórií považ ujú reinž iniering za prílež itosť k upevneniu svojho vedúceho postavenia 
pred konkurenciou. 
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Spôsob vý beru a organizovanie pracovníkov, ktorí reinž iniering skutočne prevádzajú, 
predstavuje kľúč  k úspechu celkového úsilia. Zo skúsenosti z podnikov, ktoré prevádzali 
reinž iniering vyplynuli nasledujúce úlohy pre jeho zabezpečenie :  
Vý ber a organizovanie pracovníkov pre reinž iniering. 
Vodcovská  osobnosť (líder) – vyšší manaž ér, ktorý  schvaľ uje a motivuje reinž inieringové 
úsilia. 
Vlastník procesu – manaž ér, ktorý  zodpovedá za urč itý  proces a vymedzené reinž inieringové 
č innosti, ktoré súvisia s tý mto procesom. 
Reinžinieringový  tím – skupina pracovníkov, ktorá rieši konkrétny reinž inieringový  proces, 
t.j. diagnostiku procesu jeho redesingu a jeho implemetáciu. 
Riadiaci vý bor – koncepčný  orgán zlož ený  z vyšších manaž érov, ktorý  vypracováva celkovú 
stratégiu reinž inieringu v spoločnosti a monitoruje postup jej realizácie. 
Reinžinieringový  metodik – jednotlivec zodpovedný  za rozvoj techník a nástrojov 
reinž inieringua za dosahovanie synergie medzi rôznymi reinž inieringový mi projektmi. 
Skutočná a obtiaž na práca s reinž inieringom je dielom č lenov reinž inieringového tímu. Títo 
pracovníci musia vytvárať idey a plány a ktorý ch úlohou je často ich uvádzať aj do ž ivota. 
Ž iadny tím však nemôž e súčasne prevádzať reinž iniering viac ako jedného procesu. Podnik, 
ktorí prevádza reinž iniering viacerý ch procesov, musí mať adekvátny počet 
reinž inieringový ch tímov. Reinž iniuering predpokladá invenciu a hľ adanie, tvorivosť a 
schopnosť syntézy. Reinž inieringový  tím musí byť schopný  pracovať v podmienkach 
nejednoznačnosti. Členovia tímu musia byť pripravení na to, ž e sa budú mý liť a musia sa 
pouč iť zo svojich chý b. 
 
ZÁ VER 
 
Ak v minulosti bola vý roba nadradená ostatný m podnikový m subjektom (úsekom), dnes sa 
situácia obrátila. Obchodný  úsek vyž aduje krátke termíny, malé vý robné zákazky s vysokou 
kvalitou vý robkov, technický  úsek rý chle zavádzanie nový ch vý robkov a technológií, 
personálny úsek zniž ovanie poč tu pracovníkov, resp. rast miezd, ekonomický  úsek zniž ovanie 
nákladov a rast produktivity. Navyše, okrem vnútorný ch tlakov pôsobia na vý robu i č initele 
vonkajšieho prostredia, vyvolané najmä taký mi faktormi, ako sú: konkurencia, trh a 
zákazníci, a samozrejme ekonomika a politika. Kľúčové postavenie pri riešení tejto 
problematiky má manaž ment vý roby.  
 
SÚ HRN 
 
Vý roba je základom reprodukčného procesu a tvorí tiež  vecný  základ podnikateľ skej 
prosperity.   Podnikateľ ské jednotky prechodom na trhovú ekonomiku získali podnikateľ skú 
autonómiu, na druhej strane majú aj ekonomickú zodpovednosť za perspektívny rozvoj 
vý roby a celkovú svoju prosperitu. Z uvedeného pramení i potreba novej, podnikateľ skej 
orientácie v manaž mente vý roby, hľ adanie nový ch garancií podnikateľ skej úspešnosti.  
 
Kľúčové slová : manaž ment, vý roba, reinž iniering, benchmarking  
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