
Teória obmedzení



Mt 6,33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho 
spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.









- zákazníci
- reklamácie
- zamestnanci
- koberec
- trávnik
- oblečenie
- svetové bohatstvo
- používané materiály
- veľkosť montérok



Ivo Toman

80/20

Eliyahu Goldratt - Cieľ



Eliyahu Goldratt   *1947 +2011



Kde všade som začal vidieť úzke miesta







Maťko a Kubko a TOC

https://www.youtube.com/watch?v=Xk4BBtg8Po0&index=9&list=PL1A191B601F6C55B8




srdiečko a cievy









Judita 4
● 6 Joachim, ktorý bol v tom čase veľkňazom v Jeruzaleme, 

napísal obyvateľom Betulie a Betomestaimu, ktorý je na 
svahu oproti Ezdrelonu pri vchode na rovinu neďaleko 
Dotainu, 7 aby obsadili horské priesmyky. Cez ne bol 
totiž prístup do Judey, ale bolo ľahké zadržať tých, čo 
chceli nimi prejsť, lebo boli také úzke, že nimi nemohlo 
ísť naraz viac ako dvaja muži. 8 Izraeliti urobili, ako im 
nariadil veľkňaz Joachim a starší všetkého izraelského 
ľudu, ktorí zasadali v Jeruzaleme.



Ako to bolo v kamenárstve?











A ako to bolo so mnou?



A ako to bolo so mnou?





Test píl









Čo sa nám nepodarilo
- stratili sme čas
- iba sme sa hrali na riadenie UM
- stále sme niečo porušovali
- neustrážil som sklad
- úzke miesto riadilo nás
- neskoro sme navážali materiál
- meškali sme s dodávkami
- financie boli na hrane
- dielňa a expedícia bola plná výrobkov







Čo sa nám podarilo



Čo sa nám podarilo
- chrániť UM + pomoc + vysielačky
- nastaviť zásobu pred UM
- monitorovať UM - Plantyst
- rozšíriť posolstvo o UM - čiastočne splnené
- chrániť ZOK - VZV Linde
- zefektívniť ZOK - Comandulli



Čo to prinieslo?
- UM dodávajú materiál plynulejšie do výroby
- MOP Čadca a Pravenec - dodávka materiálu včas
- stavebná - interiéry - plníme termíny
- VO kamenári - vrčia, ale menej
- financie natekajú, ale spýtajte sa ma o rok :-)
- mám radosť, že sme pokročili



Aké sú výzvy pred nami?
- dokončiť rozšírenie posolstva o TOC
- chrániť sa pred starými koľajami
- znížiť stav materiálu na sklade
- vylepšiť nové veci
- nájsť nové obmedzenia
- naučiť sa využívať Plantyst
- začať fotiť materiál pred rezaním pre Breton
- zabrániť, aby sa stal VT alebo ja novým UM
- zabezpečiť, aby sa UM nepresunulo
- osláviť zlepšenie
- a hľadať Božiu vôľu





Kde čerpať?

www.goldratt.cz

www.ipaslovakia.sk

http://www.goldratt.cz
http://www.ipaslovakia.sk




„ V skutočnosti nemáte na výber – buď 
riadite úzke miesta vy, alebo riadia oni 
vás. Úzke miesta určujú výstup 
systému bez ohľadu na to, či sú 
identifikované a riadené alebo nie.“ 
/Noreen, Smith, Mackey/



Mt 6,33 Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho 
spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

Ďakujem za pozornosť


