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Abstrakt 

 Diplomová práca sa zaoberá návrhom projektu na obnovu hardvérového 

vybavenia v spoločnosti VURAL, a.s.. V práci sú využívané metódy a postupy 

projektového managementu definované organizáciou IPMA (International Project 

Management Association). 

 

Abstract 

The master's thesis considers a project proposal for improvement of hardware 

equipment in the company VURAL, a.s.. Project management methods and procedures 

defined by IPMA (International Project Management Association) are used in this 

thesis. 

 

 

 

Kľúčové slová 

projekt, projektový management, analýza rizík, hardvér, metóda kritickej cesty, 

Ganttov diagram, prínosy 
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project, project management, risk analysis,  hardware, critical path method, 
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Úvod 

 

Informačné systémy a informačné technológie sa stali v poslednom desaťročí 

neoddeliteľnou súčasťou biznis sféry. V súčasnosti je nepredstaviteľné podnikať bez 

podpory výpočtovej techniky, ktorá samozrejme musí disponovať adekvátnym 

výkonom. Pre spoločnosti je často krát z finančného hľadiska nepredstaviteľné 

každoročne udržiavať všetku výpočtovú techniku v postupne stúpajúcom trende 

celkového výkonu. Zmeny sa robia obvykle nárazovo, keď technika začína pomaly 

vypovedať svoju službu. Financovanie takejto zmeny býva zväčša pre spoločnosť 

náročné, nakoľko cena sa môže vyšplhať do vyšších relácií. 

 

Do tohto momentu dospela aj slovenská spoločnosť VURAL, a.s., ktorá je na 

trhu už približne 30 rokov a zaoberá sa najmä konštrukciou plastových a plechových 

súčiastok a konštrukciou jednoúčelových strojov. Technický stav výpočtovej techniky 

dospel do štádia, kedy sa vyznačuje častou poruchovosťou z dôvodu dlhoročného 

opotrebenia. Čas nutný na opravy sa neustále predlžuje a neúmerne rastú aj súvisiace 

náklady. Tento stav sa pre spoločnosť stal neakceptovateľný. Obnovou zastaraného 

počítačového vybavenia sa rozhodla eliminovať poruchovosť a navýšením celkového 

výpočtového výkonu zvýšiť aj efektivitu práce. 

 

 Spoločnosť sa rozhodla riešiť daný problém formou projektu s využitím 

projektového managementu
1
, ktorý v súčasnosti zaznamenáva vysoký záujem zo strany 

podnikateľských subjektov. Spoločnosť poverí projektového manažéra vedením 

projektu a on si vytvorí projektový tím, s ktorým bude spolupracovať na 

plánovaní, realizácií a naplnení cieľov projektu. Členovia tímu sú často krát „vytrhnutý“ 

zo svojho bežného pracovného zaradenia v organizačnej štruktúre firmy a po skončení 

projektu sa na toto miesto vrátia. To je jedna z hlavných výhod, ktoré robia projektový 

                                                 

 

1
 V skratke projektový management predstavuje podľa Aleny Svozilovej „súhrn aktivít spočívajúcich v 

plánovaní, organizovaní, riadení a kontrole zdrojov spoločnosti s relatívne krátkodobým cieľom, ktorý 

bol stanovený pre realizáciu špecifických cieľov a zámerov.”(6) 
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management zaujímavejším oproti bežnému managementu, ktorý sa vyznačuje najmä 

líniovým spôsobom riadenia. 

  

 Prínosy, ktoré spoločnosť očakáva od tohto projektu by sa dali rozdeliť do 

niekoľkých kategórií: 

1. Spracovanie dát  

a. Zvýšenie rýchlosti spracovania dát 

b. Zväčšenie objemu spracovaných dát pri rovnakom časovom intervale 

2. Poruchovosť 

a. Zníženie poruchovosti 

b. Minimalizácia času nutného na opravu výpočtovej techniky 

3. Efektivita práce 

a. Zvýšenie efektivity práce 

4. Celkový výpočtový výkon 

a. Navýšenie celkového výkonu výpočtovej techniky 

Splnenie očakávaných prínosov, by spoločnosti vyriešilo problémy s výpočtovou 

technikou na niekoľko rokov dopredu. 

 

 Diplomová práca je z obsahovej stránky rozdelená na 3 základné časti. Prvá časť 

obsahuje teoretické východiská, ktoré popisujú všetky metódy, metodiky a techniky 

použité v práci a vytvárajú teoretický základ, na ktorom stavia zvyšok práce. Druhá časť 

analyticky rozoberá súčasný stav firmy, v ktorom sa nachádza, aké vonkajšie a vnútorné 

faktory ju ovplyvňujú. Tretia časť predstavuje samotný návrh riešenia daného problému. 

Obsahuje všetky potrebné analýzy z pohľadu projektového managementu, ako napríklad 

analýza rizík, časová analýza, analýza nákladov projektu atď.  
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1 Vymedzenie problému, ciele práce a metódy spracovania 

práce 

1.1 Vymedzenie problému 

 

Spoločnosť VURAL a.s. pôsobiaca v strojárskom priemysle pri svojej činnosti 

nevyhnutne využíva prostriedky informačných technológií. Jedná sa o počítačové 

vybavenie, návrhárske a simulačné programové vybavenie v konštruktérskych úsekoch 

a ovládanie CNC zariadení vo výrobe. Okrem podpory hlavných výrobných procesov je 

výpočtová technika využívaná na chod podporných činností spoločnosti súvisiacich so 

mzdovou, personálnou, finančnou a ekonomickou agendou.  

Vzhľadom na zastaranosť počítačového vybavenia často vznikali rôzne poruchy, 

ktoré spomaľovali činnosť spoločnosti. Dospelo to do stavu, kedy bolo potrebné začať  

uvažovať o väčšej investícii, ktorá by minimalizovala neustále problémy a vyriešila 

daný stav technického vybavenia v spoločnosti. 

 

 

1.2 Cieľ práce 

 

Cieľom diplomovej práce je využitie metodiky projektového managementu pri 

tvorbe návrhu projektu pre vybranú spoločnosť. Snahou projektu je obnovou 

hardvérového vybavenia dosiahnuť požadované zvýšenie výpočtového výkonu a tým aj 

efektivity práce. 
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1.3 Metódy spracovania práce 

 

Dáta, ktoré boli použité k vypracovaniu diplomovej práce boli získané z firemnej 

dokumentácie a predovšetkým od  zamestnancov spoločnosti VURAL, a.s., ktorý 

ochotne spolupracovali a poskytli potrebné informácie. Na získané dáta boli aplikované 

rôzne postupy, metódy a metodiky na vytvorenie logických väzieb medzi nimi, aby 

získali význam a uplatnenie v diplomovej práci. 

Dôraz je kladený na metodiky projektového managementu podľa IPMA 

(International Project Management Association), ktoré významnou mierou napĺňajú 

obsahovú stránku práce. Využité boli najmä metodiky časovej, nákladovej analýzy 

a analýzy rizík. 
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2 Základné informácie o firme 

2.1 Predstavenie spoločnosti 

 

 

 

…kvalita, technologie, inovácie 

Obchodné meno: VURAL a.s. 

Sídlo: Alexandra Rudnaya 21, Žilina 01072 

Vznik spoločnosti: 1966 

IČO: 31 562 493 

Právna forma: akciová spoločnosť 

 

Predmet činnosti: 

 výskum a vývoj v oblasti strojárenstva 

 oprava, údržba, montáž v oblasti strojárenstva 

 poradenské služby v oblasti strojárenstva 

 obchodná činnosť v odvetví strojárst., elektr., dopr. zariad. 

 maloob. predaj stroj. elektrot. tov., potrav. a zmiešaného tovaru 

 prenájom nehnuteľností 

 prenájom strojov a zariadení 

 výroba účelových výrobkov strojov, zariadení a liniek 

 projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia 

 inžinierska činnosť v investičnej výstavbe  

 dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát  

 poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s 

autorom  

 automatizované spracovanie dát 

 aplikácia automatizovaných systémov riadenia 

 oprava a údržba na elektr. zariad. do 1000V v obj. tr. A  

 projektovanie elektrických zariadení do 1000V  
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 revízia elektrických zariadení do 1000, blesk., v obj. tr. A  

 výroba náradia, nástrojov a strojných komponentov 

 výroba plastových komponentov  

 závodné stravovanie  

 bufety  

 podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb 

 vnútroštátna nákladná cestná doprava 

 podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečných 

odpadov (14) 

 

2.1.1 Zameranie spoločnosti 

Vývoj, konštrukcia a výroba: 

 jednoúčelových strojov a zariadení  

 meradiel, upínacích, montážnych, meracích a kontrolných prípravkov 

a zariadení    

 dopravných systémov vo výrobných a manipulačných procesoch 

 presných súčiastok vysokých úžitkových parametrov vystrekovaných 

z termoplastov      

 plechových súčiastok vyrábaných tvárnením a kombinovanými 

technológiami          

 špeciálneho náradia (lisovacieho náradia, vstrekovacie formy na plasty a 

iné) (13) 

 

Rozhodujúcimi oblasťami podnikania spoločnosti v posledných rokoch boli: 

 konštrukcia a dodávky plastových a plechových súčiastok 

 konštrukcia a dodávky jednoúčelových strojov 

 konštrukcia a výroba náradia (15) 
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2.1.2 Prednosti 

Spoločnosť disponuje vlastným vývojovým zázemím s viac ako 30 ročnou 

tradíciou. Organizácia a riadenie sú zamerané na spoluprácu so zákazníkmi pri riešení 

ich problémov. Bohaté skúsenosti  s dodávkami pre zákazníkov z automobilového 

a elektrotechnického priemyslu na domácom aj zahraničnom trhu. (13) 

 

„Možnosť výroby produktu aj podľa dokumentácie zákazníka. Kvalifikovaný 

kolektív  inžiniersko-technických a výrobných pracovníkov vybavených CAD – 

technikou (Pro/Engineer, CATIA, AutoCAD). Vybudovaný systém riadenia kvality 

podľa EN ISO 9001:2000, VDA 6.1 a ISO/TS 16 949:2002 v spojení s kvalitnými 

výrobnými strojmi.“ (13) 

 

„Kvalita výrobkov je najvyššou prioritou VURAL a.s.. VURAL má vybudovaný 

systém riadenia kvality podľa normy  STN EN ISO 9001 a VDA 6.1.Certifikát kvality od 

spoločnosti RWTÜV, Essen firma získala v r.2000 pre výrobky z plechu a plastu a v 

r.2001 pre stroje, zariadenia a špeciálne náradie. V záujme plne akceptovať požiadavky 

zákazníkov z automobilového priemyslu, bol systém riadenia kvality v r. 2001 

dobudovaný o požiadavky VDA 6.1 pre vývoj, výrobu a dodávky výrobkov z plechu a 

plastu. A v r. 2008 o požiadavky ISO/TS 16949:2002 pre vývoj, výrobu a dodávky.“ (13) 

 

Spoločnosť dodržiava všetky záväzky vyplývajúce z environmentálnej 

legislatívy platnej na území Slovenskej republiky a spolupracuje so zákazníkmi a 

dodávateľmi na trvalom zlepšovaní vo vzťahu k životnému prostrediu.(13) 
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3 Teoretické východiská 

Nosnou literatúrou na základe, ktorej sú vypracované teoretické východiská 

diplomovej práce je publikácia DOLEŽAL, J., a kolektiv. Projektový management 

podle IPMA. Dôvodom, ktorý ma viedol k tomuto kroku je, že približne pred rokom 

a pol som absolvoval proces certifikácie IPMA Level D, Certified Project Management 

Associate v Českej republike. Z nadobudnutých znalostí, ktoré som získal v príprave na 

certifikáciu, čerpám dodnes a vo významnom rozsahu ich využívam v diplomovej práci. 

Samozrejme vybrané kapitoly, kde je potrebný obecnejší pohľad na danú 

problematiku sú doplnené o poznatky z iných publikácií a od iných autorov. 

 

3.1 Projektový management 

Projektový management, ako podoblasť managementu, sa začal objavovať po 

druhej svetovej vojne. Síce sa jedná o relatívne mladú oblasť, no postupný rozvoj 

informačných technológií spôsobil významný posun projektového riadenia vpred. 

Pokrok znamenal aj potrebu spolupráce na medzinárodnej pôde, čím vznikla snaha 

o vytvorenie medzinárodných štandardov pre efektívnejšiu spoluprácu. 

Projektový management predstavuje uplatnenie znalostí, zručností, nástrojov 

a techník v projektových činnostiach s cieľom splniť alebo prekročiť potreby 

záujmových skupín a ich očakávaní od projektu. Plnenie alebo prekročenie týchto 

potrieb a očakávaní vždy vyžaduje vyrovnávať proti sebe stojace požiadavky medzi: 

 Stanovenými a nestanovenými požiadavkami 

 Rozsahom prác, času, nákladov a kvalitou  

 Záujmovými skupinami s rôznymi potrebami a očakávaniami (17) 

Súčasné projekty sú charakteristické tým, že vedenie projektu sa musí 

vysporiadať s obmedzenými zdrojmi a časom. Často krát sa jedná priam o nereálne 

požiadavky kladené na management.  

V posledných rokoch je v oblasti projektového managementu veľmi populárna 

spolupráca s EU. Projekty sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie z tzv. 

eurofondov. Najčastejšie sa jedná o rozsiahle stavebné projekty, projekty na podporu 

vzdelávania, prípadne projekty na rozvoj zaostalejších regiónov a mnohé iné.  
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3.2 Projekt 

3.2.1 Definícia 

Významová rôznorodosť spôsobuje nejednoznačnosť definície pojmu  projekt. 

Každé odvetvie, v ktorom sa využíva pojem projekt, prináša svoju, pre odvetvie 

špecifickú, definíciu vystihujúcu hlavnú myšlienku a podstatu. V technických 

odvetviach, ako napríklad stavebníctvo a strojárstvo, projekt nadobúda úplne iný 

význam ako v manažérskom odvetví zameranom na projektový management. Ani jasne 

stanovená konkrétna oblasť nezabezpečuje jednoduchosť a jednotnosť definovania. 

Definícií projektu z hľadiska projektového managementu existuje hneď niekoľko: 

1. „Projekt je časom a nákladmi ohraničená operácia za účelom realizovať 

množinu definovaných výstupov (priestor naplnenia cieľov projektu), a to všetko 

podľa štandardov a požiadaviek kvality.“(1) 

2. „Projektom je chápaný jedinečný proces zmeny, skladajúci sa z rady 

koordinovaných a riadených činností, s dátumami zahájenia a ukončenia, 

vykonávaných kvôli dosiahnutiu cieľa, ktorý vyhovuje špecifickým požiadavkám, 

vrátanie obmedzení daných časom, nákladmi a zdrojmi.“(1) 

3. „Séria jednotlivých krokov (činností) navrhnutých pre dosiahnutie určitého 

cieľa, ktoré vyžadujú čerpanie zdrojov, za podmienok dodržania časového 

plánu, rozpočtu a kvalitatívnych kritérií vytvoreného systému.“(17) 

4. „Projekt je cieľavedomý návrh na uskutočnenie určitej inovácie v daných 

termínoch zahájenia a ukončenia.“(4) 

Každý zdroj venovaný projektovému managementu prichádza s vlastnou 

definíciou. Z vyššie spomenutých je očividné, na ktoré atribúty je kladený dôraz a čo je 

podstatné si uvedomiť pri projekte. 
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3.2.2 Štruktúra projektu 

Štruktúra projektu je vo všetkých prípadoch takmer identická. Obsah skoro 

každého projektu pozostáva z častí: 

 stanovenie cieľa a účelu projektu, analýza prínosu 

 špecifikácia činností potrebných pre realizáciu projektu 

 špecifikácia väzieb medzi jednotlivými činnosťami 

 stanovenie zodpovednosti za jednotlivé činnosti a súčasne právomocí 

potrebných pre realizáciu týchto úloh 

 analýza rizík 

 vlastná realizácia plánu projektu 

 vyhodnotenie  

 

3.2.3 Úspešnosť projektu 

Úspešný projekt je ukončený: 

• v rámci stanoveného času 

• v rámci definovaného rozpočtu 

• na patričnej výkonnostnej úrovni 

• akceptovaním výsledku zákazníkom 

• bez narušenia plynulosti hlavnej práce 

v organizácii 

• s minimálnymi odchýlkami od 

zadania projektu 

 Neúspešný projekt:  

• nesprávne definovaný problém 

• nevhodná štruktúra riadenia 

• málo detailný plán projektu 

• nesprávne odhadnuté zdroje projektu 

• nedostatočná prípravná fáza projektu 

• neefektívna komunikácia medzi členmi 

tímu 

• odchýlka projektu od pôvodného plánu 

• zlý štýl manažmentu projektu 

 

 

3.3 Trojimperatív projektu 

 V  definíciách projektu sa často krát skloňujú veličiny :  

 čas  

 náklady  
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 ciele.  

Tieto tri základné pojmy sú nazývané aj ako trojimperatív projektového riadenia. Je 

dôležité si uvedomiť vzájomnú previazanosť týchto veličín, ktorá spôsobuje to, že ak 

nastane zmena jednej veličiny musí sa adekvátne pozmeniť aspoň jedna zo zvyšných 

dvoch veličín. Vo všeobecnosti sa používa na zobrazenie trojimperatívu rovnoramenný 

trojuholník s veličinami ako vrcholmi. Nami definovaný SMART cieľ projektu, 

predstavuje určité konkrétne miesto v priestore trojuholníka.(2) 

 

 

Obrázok 1: Trojimperatív projetku (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

3.4 Cieľ projektu (SMART cieľ) 

Definícia cieľu je pomerne zložitý proces, ktorý má svoju vysokú dôležitosť, nielen 

počas plánovania, ale aj počas  priebehu realizácie projektu. Cieľ musí byť jasne 

a zrozumiteľne formulovaný, aby zainteresované strany mali jasnú predstavu aký je 

výstup projektu, ako ho dosiahneme a aký bude jeho prínos. 

Metóda SMART slúži, ako podpora pre správne definovanie cieľa projektu. Je 

potrebné aby všetky ciele vyskytujúce sa v priebehu projektu, či sa jedná o čiastkové, 

predbežné alebo hlavné ciele, boli SMART. Podľa tejto metódy je potrebné aby 

definovaný cieľ spĺňal nasledujúce kritériá:   

 S – špecifický a špecifikovaný  

 M – merateľný  

 A – akceptovaný  
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 R – realistický  

 T – termínovaný 

 

3.5 Logický rámec 

 

Logický rámec je metóda slúžiaca ako podpora pre stanovenie a dosiahnutie cieľa 

projektu. Uplatnenie metodiky je dôležité najmä vo fáze prípravy a plánovania projektu 

Logický rámec je nástrojom, ktorý preukazuje svoju prospešnosť ako v príprave, 

v implementácii a hodnotení projektov. Formou diagramu poskytuje celistvý opis 

projektu všetkým zúčastneným stranám.  

 

3.5.1 Forma a význam 

Logický rámec má formu tabuľky, ktorá pozostáva zo 4 stĺpcov a 4 riadkov.  

 

Zámer OOU Spôsob overenia 

 Cieľ OOU Spôsob overenia Predpoklady a riziká 

Konkrétne 

výstupy OOU Spôsob overenia Predpoklady a riziká 

Kľúčové činnosti Zdroje Časový rámec Predpoklady a riziká 

   

Predbežné 

podmienky 

 

Tabuľka 1: Logický rámec (1) 

 

Riadky: 

 Zámer – je popis prínosu projektu po jeho zrealizovaní.  

 Cieľ – predpokladaná kvalitatívna alebo kvantitatívna zmena spôsobená 

realizáciou výstupov 

 Konkrétne výstupy – čo konkrétne bude projektový tím realizovať 

 Kľúčové činnosti – rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú realizáciu projektu 
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Stĺpce: 

 Popis (strom cieľov) – zámer, cieľ, konkrétne výstupy, kľúčové činnosti  

 Objektívne overiteľné ukazovatele – pre každú položku v riadku by mali byť  

stanovené aspoň 2 ukazovatele, ktoré by mali byť merateľné. V prípade, že 

nie sú ukazovatele merateľné odporúča sa ich preformulovať, aby boli 

merateľné. Je vhodné stanoviť hodnotu, ktorej dosiahnutím budeme môcť 

zhodnotiť splnenie zámeru. 

 Spôsob overenia – určuje ako a akým spôsobom sa overia ukazovatele. Aká 

bude časová a nákladová náročnosť a kto za to zodpovedá. Výstup overenia 

by mal byť zdokumentovaný. 

 Predpoklady a riziká – predpoklady sú skutočnosti, z ktorých sa vychádzalo 

a ktoré podmieňujú realizáciu projektu. Rizika  sú skutočnosti, ktoré môžu 

významne ohroziť projekt a ktoré treba brať do úvahy pri návrhu a samotnej 

realizácií projektu.  

 

 

Väzby: 

 Vertikálna väzba – smer zdola nahor  

 

Kľúčové činnosti → Konkrétne výstupy → Cieľ → Zámer 

 

  Interpretácia: Vykonaním konkrétnych výstupov splníme cieľ. 

 Horizontálna väzba – smer zľava doprava 

 

Popis → OOU → Spôsob overenia → Predpoklady a riziká 

 

Interpretácia: Splnením položiek daného riadku získame predpoklady 

a riziká pre vyššiu úroveň. 

 

3.5.2 Prínosy logického rámca 

Logický rámec ako prostriedok na: 
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 sledovanie projektu 

 posudzovanie a realizáciu zmien 

 komunikáciu  

 vysvetlenie základnej podstaty a štruktúry projektu 

 prezentáciu potrieb a požiadaviek zákazníka 

 určenie obmedzení realizácie projektu (financie, čas, zdroje, ...) 

 stanovenie kritérií úspechu jednotlivých etáp projektu 

 určenie rizík projektu 

 stanovenie spôsobu overenia dosiahnutých čiastkových cieľov(1) 

 

 

3.6 Identifikačná listina 

 

Spustenie projektu je sprevádzané vytvorením a schválením tzv. identifikačnej 

listiny projektu (zakladacia listina projektu), ktorá je základným dokumentom projektu. 

Obsahom tohto dokumentu sú základné hranice projektu (zdroje, čas, financie), 

konkrétnejšia definícia cieľu projektu, vymenovanie manažéra projektu, prípadne aj 

členov tímu a stanovenie dôležitých míľnikov.  

 

Obsah identifikačnej listiny: 

 názov projektu 

 ciele projektu 

 účel projektu 

 charakteristika projektu 

 plánovaný termín zahájenia projektu 

 plánovaný termín ukončenia projektu 

 plánované náklady 

 garant projektu 

 tím  

 mimoriadna cieľová odmena 
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3.7 Životný cyklus projektu  

 

Životný cyklus projektu sa dá z obecného hľadiska  rozdeliť do niekoľkých fáz: 

 Predprojektová fáza – počiatočné štúdie a analýzy 

 Projektová fáza – samotná realizácia projektu 

 Poprojektová fáza – obsahuje záverečné zhodnotenie projektu plus spätnú 

väzbu 

Každá fáza je význačná svojimi špecifickými metódami a dokumentmi, ktoré sú v 

rámci nej vykonávané. Dôležitými míľnikmi, ktoré diverzifikujú projekt na jednotlivé 

fázy môžeme pokladať spustenie a ukončenie projektu. 

 

3.7.1 Predprojektová fáza 

V tejto fáze sa preskúma vhodnosť a realizovateľnosť zamýšľaného projektu 

vzhľadom na súčasnú situáciu. Pozostáva z dvoch nosných dokumentov: 

 Štúdia príležitosti - výstupom je odporúčanie, či je projekt vhodné realizovať 

z nákladového, časového, finančného, zdrojového pohľadu   

 Štúdia uskutočniteľnosti – nadväzuje na predošlú štúdiu, konkretizuje obsahovú 

stránku projektu a predkladá plánované hodnoty (zdroje, termíny, celkové 

náklady, ...) 

Výsledkom tejto fázy je uvedomenie si kľúčových hodnôt: 

 Počiatočný stav – súčasná situácia 

 Cieľový stav – stanovený cieľ projektu 

 Stratégia – spôsob dosiahnutia cieľa 

 Zmysel realizácie projektu 

  

3.7.2 Projektová fáza 

Obsahuje vytvorenie podrobného projektového plánu a jeho realizácia. Pozostáva zo 

4 základných podfáz: 

 Zahájenie 
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 Plánovanie 

 Vlastná realizácia 

 Predanie výstupu projektu a ukončenie projektu 

 

3.7.3 Poprojektová fáza 

Záverečné zhodnotenie projektu slúži ako dobrá spätná väzba projektovému tímu. 

Vyhodnocujú sa rôzne aspekty realizovaného projektu. Predovšetkým sa upozorní na 

slabé miesta, ktoré sa vyskytli, aby sa im bolo možné v budúcnosti vyhnúť. Tieto slabé 

miesta je dôležité identifikovať, predostrieť alternatívne efektívnejšie riešenie, 

zdokumentovať a archivovať. 

 

 

3.8 Časové plánovanie 

 

Pri tvorbe časového plánu je potrebné brať do úvahy trojimperatív projektu. 

Začína sa stanovením činností, ktoré musia byť realizované. Ak je to možné, tieto 

činnosti treba dekomponovať do potrebnej rozlišovacej úrovne. Vznikne nám súbor 

činností, ktoré sú hierarchicky štruktúrované. Následne sú zoradené a vytvorené 

vzájomné logické väzby, aby bolo možné stanoviť časový harmonogram. Činnostiam sa 

odhadnú doby trvania, čiže čas potrebný na vykonanie činnosti, pri ktorých odhade je 

nutné brať do úvahy množstvo potrebných zdrojov a ich dostupnosť.  

 

Existuje viacero typov väzieb: 

 Koniec – začiatok 

 Koniec – koniec 

 Začiatok – začiatok 

 Začiatok – koniec 

 

 



- 26 - 

 

3.8.1 Sieťové grafy 

Sieťové grafy predstavujú jednoduché grafické zobrazenie časového plánu, 

z ktorého je možné zistiť dĺžku jednotlivých činností, míľniky,  trvanie celého projektu, 

sled jednotlivých činností, tzv. kritickú cestu (CPM – Critical Path Method ). 

 

Existujú dva základné typy sieťových grafov podľa spôsobu znázornenia: 

1. Uzlovo definovaný sieťový graf 

- znázornenie činností pomocou ohodnotených uzlov a orientované hrany 

predstavujú väzby medzi činnosťami 

- najrozšírenejší spôsob znázornenia 

2. Hranovo definovaný sieťový graf 

- znázornenie činností pomocou ohodnotených orientovaných hrán, uzly 

predstavujú okamihy začiatku a konca činnosti 

 

Základné pravidlá konštrukcie sieťového grafu: 

 Graf ma jeden začiatok 

 Graf má jeden koniec 

 Šípky sú orientované zľava doprava reprezentujúce sled času – nesmú sa 

vytvárať cykly 

 Pracujeme len s činnosťami najnižšej úrovne hierarchie 

 

Špeciálnym prípadom činnosti v sieťovom grafe je činnosť s nulovou dĺžkou trvania 

tzv. míľnik. Míľniky sú významné udalosti v rámci projektu, ktoré zväčša značia koniec 

prípadne začiatok ďalšej fázy projektu, etapy realizácie, rozhodnutia o výbere inej 

alternatívy alebo ukončenie projektu. V míľnikoch prebiehajú kontroly reálnych hodnôt 

projektu s plánovanými hodnotami. Prípadne rozdiely oproti plánu projektu sú 

analyzované a vyhodnocované.  

 

3.8.2 Ganttové diagramy 

Sieťové grafy sa v súčasnosti často kombinujú s tzv. Ganttovými diagramami. 

Ganttové diagramy sú typom pruhového 2D diagramu, v ktorom na osi x je nanesený 
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čas a na osy y sú jednotlivé činnosti. Kombináciou týchto dvoch parametrov vznikajú 

pre každú činnosť pruhy rôznej dĺžky, ktorá predstavuje dĺžku trvania danej činnosti. 

V základnej podobe diagram neobsahuje vzťahy medzi činnosťami ale moderné 

softvérové nástroje do diagramu tieto väzby zakomponovávajú. Toto zobrazenie 

umožňuje jednoducho odčítať prípadné časove rezervy. 

Príkladom softvérového nástroja generujúceho Ganttové diagramy je Microsoft 

Project, ktorý je produktom spoločnosti Microsoft. Práve tento nástroj bude využívaný 

v diplomovej práci a názornú ukážku vygenerovaného diagramu dokumentuje Obrázok 

2. 

  

 

Obrázok 2: Ganttov diagram (Zdroj:http://www.cvis.cz/pictures/383_03.jpg) 

 

3.9 Analýza rizík 

Riadenie rizík v projekte by malo byť naviazané na riadenie rizík v celej firme, tj. 

riadenie obchodných rizík, rizík nákupu, finančných rizík, rizík bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, požiarnych rizík, rizík bezpečnosti informačných systémov atď. 

Pri analýze rizík môžeme postupovať dvojakým spôsobom: 

 Akonáhle sa identifikuje nebezpečenstvo, projektový  tím posúdi a zároveň 

zvolí vhodnú odozvu naň 

 Snaha najskôr identifikovať všetky významné nebezpečenstvá, potom postupne 

naraz posúdiť a pre všetky posúdené prípady postupne nájsť vhodné odozvy  
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Pri analýze rizík postupne vykonávame procesy:  

 Identifikácia rizika 

Snaha identifikovať, zaznamenať a popísať všetky nebezpečenstvá, ktoré  

môžu výrazne ovplyvniť úspech projektu. Odporúčanou metódou na 

identifikáciu rizík je metóda brainstorming.  

 Posúdenie rizík 

Odhaduje sa pravdepodobnosť výskytu určitého rizika a výšku 

predpokladaného nepriaznivého dopadu na projekt. Hodnota 

nepriaznivého dopadu na projekt sa určuje na základe expertných 

odhadov, tabuľkových hodnôt alebo pomocou štatistických údajov 

získaných z predchádzajúcich projektov. 

Posúdenie sa vykonáva dvojakým spôsobom: 

1. Kvantitatívne – hodnota straty a hodnota pravdepodobnosti sa 

určuje konkrétnou číselnou hodnotou 

2. Kvalitatívne – na hodnotenie straty a pravdepodobnosti sa 

používa verbálne ohodnotenie (metóda RIPRAN) alebo 

bodovacia stupnica (metóda skórovacieho hodnotenia s mapou 

rizík ) 

 Odozvy na zistené riziká  

Cieľom je zníženie hodnoty rizika na prijateľnú úroveň, ktorá znamená 

úspešnú realizáciu projektu s najväčšou pravdepodobnosťou. Na zníženie 

rizika je potrebné stanoviť vhodné opatrenie. Najčastejšími opatreniami 

vyskytujúcimi sa v praxi sú: 

1. Nepriaznivú udalosť poistiť – preniesť riziko 

2. Zmierniť riziko navrhnutím opatrení 

3. Vylúčiť riziko nájdením iného riešenia 

4. Vytvoriť rezervu 

5. Vytvoriť záložný plán pre prípad, že riziko nastane 

Posledným nemenej dôležitým procesom riadenia rizík je potreba riziká neustále 

sledovať a kontrolovať a tým sa snažiť vyvarovať sa situáciám, v ktorých majú šancu sa 

objaviť a ohroziť projekt.[1] 
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3.9.1 Metóda RIPRAN 

Metóda RIPRAN sa skladá zo 4 základných krokov: 

1. Identifikácia nebezpečenstva projektu 

2. Kvantifikácia rizík projektu 

3. Reakcia na riziko projektu 

4. Celkové posúdenie rizík projektu (1) 

 

 

1. Krok – Identifikácia nebezpečenstva projektu 

Zostavuje sa zoznam rizík vo forme tabuľky: 

 

Por. č. rizika Hrozba Scenár Poznámka 

1. ... ... ... 

Tabuľka 2: Zoznam rizík (1) 

Hrozba – popisuje konkrétny prejav nebezpečenstva. 

Scenár – dej, ktorý nastane v dôsledku výskytu hrozby. 

Poznámka – slúži na komentáre. 

Hrozba je príčinou scenára. 

  

 

2. Krok - Kvantifikácia rizík projektu 

Vykonáva sa kvantifikácia rizika. Tabuľka z Kroku 1 sa rozšíri o pravdepodobnosť 

výskytu scenáru, hodnotu dopadu scenáru na projekt a výslednú hodnotu rizika. 

 

Por. č. 

rizika 
Hrozba Scenár Pravdepodobnosť Dopad 

Hodnota 

rizika 

1. ... ... ... ... ... 

Tabuľka 3: Kvantifikácia rizík (1) 

 

Hodnota rizika = pravdepodobnosť scenára  hodnota dopadu  
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U mnohých projektov je zložité vyčísliť konkrétnu číselnú hodnotu, tak metóda 

RIPRAN umožňuje okrem číselnej kvantifikácie aj verbálnu kvantifikáciu. 

 

Pravdepodobnosť výskytu 

 

Popis Označenie Pravdepodobnosť (%) 

Vysoká pravdepodobnosť VP Nad 66 % 

Stredná pravdepodobnosť SP 33-66 % 

Nízka pravdepodobnosť NP Pod 33% 

Tabuľka 4: Pravdepodobnosť výskytu (1) 

 

Dopad na projekt 

 

Popis Označenie Škoda na projekte Poznámky 

Veľký dopad VD Nad 20 % hodnoty 

projektu 

- ohrozenie cieľa projektu 

- ohrozenie koncového termínu 

- prekročenie rozpočtu 

Stredný dopad SD 0,5 - 20 % hodnoty 

projektu 

- ohrozenie termínov, nákladov, 

zdrojov niektorej čiastkovej 

činnosti => mimoriadny akčný 

zásah do plánu projektu 

Malý dopad MD Do 0,5 % hodnoty 

projektu 

- dopady vyžadujúce určité 

zásahy do plánu projektu 

Tabuľka 5: Dopad na projekt (1) 

 

Hodnoty rizika (tabuľka na priradenie hodnoty rizika)  

 

Vysvetlivky:  

 Vysoká hodnota rizika – VHR 

 Stredná hodnota rizika – SHR 

 Nízka hodnota rizika – NHR 

 

Tabuľka 6: Hodnota rizika (1) 

 VD SD MD 

VP VHR VHR SHR 

SP VHR NHR NHR 

NP NHR NHR SHR 
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3. Krok - Reakcia na riziko projektu 

Zostavenie opatrení na zníženie hodnoty rizika na prijateľnú úroveň. 

 

Por. č. rizika 
Návrh na 

opatrenie 

Predpokladané náklady 

Termín realizácie 

Zodpovedná osoba 

Nová hodnota 

zníženého rizika 

1. 

... ... 

... 

... 

... 

Tabuľka 7: Reakcia na riziko (1) 

 

4. Krok - Celkové posúdenie rizík projektu 

Posúdi sa celková hodnota rizík a vyhodnotí sa rizikovosť projektu. Rozhodne sa či 

je možné pokračovať v realizácií projektu bez zvláštnych opatrení. 

 

 

3.10 Zainteresované strany 

Zainteresované strany (záujmové skupiny, ang. stakeholders) sú ľudia prípadne 

skupiny, ktorí majú záujem na výkone, úspechu  projektu alebo ktorí sú projektom 

ovplyvnený alebo obmedzený.  

Pri projekte je dôležité tieto strany identifikovať, zostaviť poradie podľa 

dôležitosti vo vzťahu k projektu a zistiť očakávania, dopad a potreby zainteresovaných 

strán. 

 

Podľa významnosti sa delia zainteresované strany na dve základné skupiny: 

 Primárne strany – priamo ovplyvnené projektom 

o  zamestnanci 

o  vlastníci 

o  investori 

o  zákazníci 

o  dodávatelia 
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 Sekundárne stany – nepriamo ovplyvnené projektom 

o  vláda 

o  verejnosť 

o  verejnosť 

o  konkurencia(1) 

 

Analýzou vplyvu zainteresovaných strán spoločnosť získa prehľad o tom, 

ktoré strany sú pre projekt kľúčové. Vytvorí sa zoznam, určí sa priorita a na 

záver sa stanoví, či majú jednotlivé strany pozitívny alebo negatívny dopad na 

projekt. 

 

 

3.11 Náklady a financovanie 

3.11.1 Náklady  

Na pojem náklady sa dá nazerať z viacerých pohľadov. Z pohľadu 

ekonomického sa jedná o peňažne ocenenú spotrebu výrobných faktorov, z pohľadu 

plánovania zasa o ocenenie času strávenom na projekte a využití materiálnych, 

finančných a ľudských zdrojov. 

Pre projektový management je dôležité delenie nákladov na priame a nepriame 

náklady:  

 Priame náklady (Direct Costs) – náklady súvisiace priamo s realizáciou projektu 

 Mzdy 

 Materiál 

 Sociálne a zdravotné poistenie 

 Služby 

 Náklady na dopravu zamestnancov 

 Prenájom hmotného a nehmotného majetku 

 Nepriame náklady (Indirect Costs) – náklady, ktoré sa nedajú jednoznačne 

priradiť ku konkrétnemu projektu. Sú to náklady celej organizácie. 

 Prevádzkové náklady 
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 Dane a poplatky 

 Náklady na podporné činnosti organizácie 

 Osobné náklady(1) 

 

3.11.2 Metódy stanovenia nákladov  

Do procesu stanovovania nákladov ako základ vstupuje zoznam potrebných 

činností s odhadom dĺžky času.  

  

1. Analogické odhadovanie 

Využitie historických informácií organizácie z predošlých projektov 

s podobným typom nákladových položiek, verejne prístupných hodnôt z rôznych 

databáz, cenníkov alebo prieskum cien u potenciálnych dodávateľov. 

 

2. Expertné odhady 

Využitie skúseností a znalostí ľudí podieľajúcich sa realizácií projektu. 

 

3. Parametrické modelovania 

Využitie matematického modelu založenom na parametroch pre odhad nákladov. 

 Regresná analýza – štatistický prístup využívajúci predošlé hodnoty na 

prognózovanie hodnôt budúcich 

 Krivka osvojovania znalostí – odhad je založený na opakovaní činností, 

vykonávaných na projekte nepretržite. Náklady na činnosť sa znižujú 

zvyšovaním sa skúseností pracovníkov, pretože sa znižuje časť potrebný na 

výkon činnosti. 

 

4. Odhadovanie zdola nahor 

Odhad nákladov sa stanoví pre každú položku hierarchickej štruktúry prác 

(WBS – Work Breakdown Structure) projektu. Metóda začína s nulovými 

celkovými nákladmi, ku ktorým sa postupne pripočítavajú jednotlivé čiastkové 

odhady nákladov. Metóda poskytuje veľmi presný a kvalitný výstup informácií. 
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5. Využitie softvérových nástrojov 

Odhad sa vykonáva využitím špecializovaných softvérových nástrojov, 

štatistických a simulačných programov.(1) 

 

3.11.3 Rezervy 

Pri stanovovaní je potrebné zohľadniť aj riziká, ktoré môžu mať dopad na 

projekt a vytvoriť rezervy, ktoré v prípade nastania rizika sú schopné pokryť náklady 

vzniknuté v spojitosti s rizikom. Výška rezervy je individuálna v závislosti od projektu. 

Využíva sa percentuálna rezerva z nákladov na danú činnosť prípadne celý projekt 

alebo rezerva len pre vybrané rizikové položky projektu. Príkladom rezerv sú napr. 

rezervy na kurzové straty, zvýšené alebo nepredvídateľné náklady, ... 

 

 

 

3.12 Ukončenie projektu  

 

Ukončenie projektu nastáva v momente, kedy dohodnuté výsledky a výstupy 

projektu boli dodané zákazníkovi. Proces ukončenia projektu je sprevádzaný viacerými 

úkonmi, ktoré je nevyhnutné vykonať. V prvom rade je potrebné projekt formálne 

ukončiť, čo znamená podrobiť kontrole, či boli dosiahnuté ciele projektu a naplnené 

očakávania zákazníka. Súčasťou formálneho ukončenia je aj vyhotovenie potrebnej 

dokumentácie, ako napríklad skúšobné protokoly, akceptačné protokoly, protokolárne 

ukončenie projektu, dokumentácia dosiahnutých výsledkov, predávacie dokumenty 

a záverečná správa projektového tímu.  

 Následne je potrebné schválenie a prevzatie výstupov zákazníkom a presun 

zodpovednosti z dodávateľa na vlastníka projektu. 

Poslednými úlohami projektového tímu je vyhodnotiť a zdokumentovať získané 

skúsenosti, čím zlepšia kvalitu budúcich projektov a zároveň poďakovať 

zainteresovaným stranám a formálne rozpustiť projektový tím.  
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4 Analýza súčasného stavu 

4.1 Analýza vonkajších faktorov 

4.1.1 SLEPTE analýza 

Sociálne faktory 

Miera nezamestnanosti na Slovensku je dlhodobo nad priemerom v EÚ, kde sa 

hodnota pohybuje okolo 10% a v porovnateľnom čase na našom území je to 14%. 

Vysoká nezamestnanosť je na území Slovenska neustály problém najmä v oblastiach 

mimo regiónu hlavného mesta. Výrazne cítiť centralizáciu priemyslu a nezáujem 

zahraničných investorov investovať na východnom Slovensku.   

 

Obrázok 3: Miera nezamestnanosti na Slovensku (11) 

 

Výška minimálnej mzdy na Slovensku je 327 €, čo je hlboko pod priemerom 

západnej Eupópy. Tento stav spôsobuje nezáujem absolventov vysokých škôl ostať 

pracovať na Slovensku a ich odchod do zahraničia. 
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Obrázok 4: Minimálna mzda na Slovensku (12) 

 

 

Legislatívne faktory 

Pôsobnosť spoločnosti na území Slovenskej republiky ju zaväzuje dodržiavať 

zákony a zákonníky platné na území SR. 

 

1) Zákonníky 

a) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

b) Zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) - úplné znenie 

c) zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

 

2) Zákony 

a) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 

b) Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 

c) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

d) Zákon č. 331/2011 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

e) Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
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f) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení 

g) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. 

 

 

Ekonomické faktory 

Doznievanie ekonomickej krízy stále pretrváva vo všetkých odvetviach 

slovenského priemyslu. Jednotlivé spoločnosti sa snažia dosiahnuť predkrízový stav 

svojich ziskov. Úspešnosť snaženia výrazne ovplyvňuje odvetvie, v ktorom daná 

spoločnosť pôsobí ale aj finančné zdravie a veľkosť spoločnosti.  

 

Daňové prázdniny je neoficiálny názov jednej z foriem investičných ponúk, 

kedy investor je na určitú dobu po investícii odľahčený od povinnosti odvádzať 

niektorú daň alebo je mu daň znížená. Štát túto možnosť využíva v dnešnej dobe najmä 

u zahraničných priemyselných podnikoch k podpore vzniku nových pracovných miest 

alebo k podpore nových technológií či chýbajúcich služieb. 

 

 

Politické faktory 

Politická scéna na Slovensku v poslednej dobe zažila najhoršiu situáciu v histórií 

samostatného štátu. Pravicový zlepenec, ktorý vznikol po predposledných voľbách 

v roku 2010, ktorého snahou nepripustiť ľavicovo orientované strany k moci, 

predznamenal možné komplikácie v budúcnosti. Netrvalo dlho a zlepenec tvorený 

z konzervatívnych ale aj liberálnych strán zaznamenal prvé komplikácie. K nepriaznivej 

situácií na domácej pôde sa pridala aj situácia v Európskej únií a schvaľovanie 

Eurovalu. Nezhody vo vláde na všetkých frontoch vyústili k rozhodnutiu premiérky 

spojiť hlasovanie o schválení Eurovalu spolu s hlasovaním o vyslovení dôvery vláde. 

Tento krok spôsobil pád vlády po roku a pol ich pôsobenia. Aby toho nebolo málo na 

záver krátkeho vládnutia pravice vyplávali na povrch isté skutočnosti označované ako 

kauza Gorila. Kauza  Gorila bola o zverejnení rovnomenného dokumentu, ktorý 

obsahoval dôkazy o intenzívnych väzbách medzi vysokopostavenými politickými 

predstaviteľmi a osobami z finančných skupín. Kauza spôsobila veľké pobúrenie 

v radoch širokej verejnosti, ktorá niekoľkonásobne vyrazila do ulíc protestovať. 
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Najväčšie protesty od čias nežnej revolúcie spolu so znechutenými občanmi nahralo do 

karát najsilnejšej ľavicovej strany, ktorá suverénne vyhrala predčasné parlamentné 

voľby a zostavila vládu jedinej strany. Táto veľmi zložitá politická situácia spolu 

s naštrbenými vzťahmi s EÚ z dôvodu, že ako jediná krajina  si Slovensko dovolilo 

neschváliť v prvom kole Euroval, vytvára priestor pre mnohé nestability, zmeny 

a hrozby. 

 

Technologické faktory 

Vysoké percento priemyslu na Slovensku tvorí práve automobilový priemysel. 

Na túto skutočnosť majú vplyv najmä výhodná poloha krajiny v strede Európy 

a zároveň priaznivé podmienky, ktoré štát vytvoril pre automobilové podniky. 

V súčasnosti na Slovensku pôsobia 3 veľké automobilky Volkswagen, PSA Peugeot-

Citroën a Kia, ktoré v roku 2011 vyrobili spolu cca 630 000 automobilov a na rok 2012 

sa predpokladá produkcia približne 925 000. Hodnota predstavuje nemalé percento 

svetovej produkcie, ktorá činí 80 mil. áut ročne a to v kombinácií s počtom obyvateľov 

vyšvihlo Slovensko na poprednú priečku v produkcií automobilov na obyvateľa.(7) 

 

 

4.1.2 Porterov model piatich konkurenčných síl 

Riziko vstupu potenciálnych konkurentov 

Nakoľko automobilový priemysel je dominantnou súčasťou slovenského 

priemyslu, o vstup na trh tvorený dodávateľmi pre automobilový priemysel je obrovský 

záujem. Mnoho firiem sa snaží uchytiť sa na tomto trhu a získať tak stabilného a vysoko 

hodnoteného odberateľa v podobe zahraničnej automobilky. Ziskom takéhoto 

odberateľa firma posilní svoje postavenie, image firmy a konkurencieschopnosť.  

 

Rivalita medzi súčasnými konkurentmi 

Konkurenčný boj je v tomto odvetví značne intenzívny. Jednotlivé spoločnosti 

sa snažia kombináciou znižovania cien, zvyšovania kvality a poskytovania 

nadštandardných služieb osloviť automobilové podniky a nadviazať s nimi dlhodobú 
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dodávateľsko-odberateľskú spoluprácu. Samozrejme miera výhod nesmie presiahnuť 

zlomovú hranicu kedy je ešte dodávateľ ziskový. 

 

Zmluvná sila odberateľov 

Odberateľom/zákazníkom v tomto odvetví sú konkrétne automobilky, ktoré 

svojou robustnosťou dokážu dostať lokálnych dodávateľov vybraných komponentov 

pod intenzívny tlak s hrozbou odstúpenia od zmlúv. Dodávateľský trh je značne 

preplnený, odberateľovi sa otvára široké spektrum alternatívnych možností, takže jeho 

zmluvná sila je na veľmi vysokej úrovni. 

 

Zmluvná sila dodávateľov 

V pyramídovej architektúre dodávateľsko-odberateľských vzťahov tohto trhu je 

viac menej vždy dodávateľ v tom nevýhodnejšom postavení. Odberateľ má vždy 

možnosť, v prípade jemu nepriaznivých podmienok, rozviazať väzby a zmeniť 

dodávateľa. Dodávateľmi spoločnosti VURAL, a.s. sú hlavne dodávatelia materiálu, 

z ktorého sa vyrábajú komponenty do automobilov. 

 

Hrozba substitučných výrobkov 

Na trhu pôsobí mnoho firiem zaoberajúcich sa obdobným predmetom podnikania, 

ale jedná sa skorej o identické použité materiály, technológie a produkty. Jediným 

rizikom, ktoré môže mať dopad na trh je vstup firiem so stále expandujúceho čínskeho 

trhu. Odkiaľ do našich končín neustále prichádzajú firmy s enormne nízkou cenou ich 

produktov, avšak hlavným problémom je nízka úroveň kvality, ktorá nespĺňa štandardy 

v Európe. 
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4.2 Analýza vnútorných faktorov 

4.2.1 7S analýza 

Stratégia firmy 

Plán na budúci rok je postavený s ohľadom na pokračujúci nárast výkonov ako 

dôsledok postupného oživenia priemyselnej výroby v celej Európe. Predpokladá sa 

nárast výkonov u obidvoch výrobných divízií, hlavne v komoditách nadväzujúcich na 

automobilový priemysel. 

V oblasti finančných nákladov spoločnosť plánuje zapojenie väčšieho objemu 

cudzích zdrojov do podnikania a tým využitie prípadných investičných príležitostí na 

rozvoj výroby. 

V nasledujúcom roku sa bude spoločnosť zameriavať na udržanie pomerových 

ukazovateľov na úrovni spred roku 2009. Možno očakávať nárast problémových 

pohľadávok a na túto sféru sa spoločnosť bude prioritne zameriavať. Spoločnosť má 

zatiaľ vytvorené ekonomické predpoklady na takej úrovni, aby sa v priebehu budúceho 

roku nedostala do výrazných finančných problémov.(15) 

 

Organizačná štruktúra firmy 

 

Obrázok 5: Organizačná štruktúra(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Dozorná rada a.s. Predstavenstvo a.s. 

Generálny riaditeľ 

Divízia Komp 
onenty z plechu a 

plastu 

Vývoj, konštrukcia a 
výroba:-súčiastok z 

plastu 

-súčiastok z plechu 

Divízia Výroby 
strojov 

Vývoj, konštrukcia a 
výroba:-

jednoúčelových 
strojov a zariadení 

-špeciálneho náradia 
a meradiel 

Divízia Obchodno-
technická 

Marketing a 
technické služby 

Divízia Ekonomicka 

Ekonomická a 
finančná agenda 

Personálny útvar 
Zmocnenec pre 
riadenie kvality 
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Jednotlivé činnosti zastupujú zároveň podnikateľské aktivity jednotlivých 

divízií, ktoré sú základnými organizačnými jednotkami spoločnosti. Spoločnosť pracuje 

v divizionálnom usporiadaní od roku 1995. Vnútorné usporiadanie firmy vychádza z 

cieľa vytvoriť čo najlepší kontakt so zákazníkom a pružne zabezpečiť splnenie jeho 

potrieb. Na čele jednotlivých divízií stoja riaditelia divízií, ktorí spoločne s riaditeľom 

tvoria obchodné vedenie spoločnosti. (15) 

 

Informačné systémy 

Informačné systémy sa používajú najmä v ekonomickej divízií ako podpora 

podnikových procesov ekonomického charakteru. Využíva sa hlavne ekonomický 

systém MAGMA od spoločnosti versity a.s., ktorý zjednodušuje administratívne 

činnosti, prináša úsporu práce personálnym a mzdovým útvarom a umožňuje plánovanie 

finančných prostriedkov spolu s odmeňovaním a hodnotením pracovníkov.  

 

Štýl riadenia 

V spoločnosti sa využíva predovšetkým demokratický štýl riadenia, ktorý je 

spojený s vyššou mierou podieľania sa podriadených na vedení firmy. Nadriadený dáva 

zamestnancom možnosť vyjadriť sa, deleguje nemalú časť jeho právomocí, necháva si 

však zodpovednosť za konečné rozhodnutia. Komunikácia je obojsmerná. Nadriadený 

informuje zamestnancov a objasňuje im svoje zámery a súčasne dáva možnosť vyjadriť 

sa. Preferuje názorovú výmenu a vecné riešenie problémov. Výhodou je osobné zaujatie 

pracovníkov, ktorí sa spolupodieľajú na rozhodovacom procese, tvorivá atmosféra 

a pocit spolupatričnosti. Nevýhoda je časová strata spojená s demokratickým 

rozhodovaním.(16) 

 

Spolupracovníci 

Spoločnosť zamestnáva v hlavnom pracovnom pomere približne 140 

zamestnancov. Výrazný nárast bol zaznamenaný najmä v posledných rokoch. Celý 

nárast bol hlavne v robotníckych profesiách, najmä na Divízii výroby strojov. Potenciál 

pre ďalší nárast bol ešte vyšší, avšak firma mala problém získať na trhu práce 

kvalifikovanú pracovnú silu. Fluktuácia nie je nad slovenským priemerom a pracovný 

kolektív je pomerne stabilný. Práceneschopnosť bola mierne nad slovenským 
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priemerom a čiastočne súvisí s relatívne vysokým priemerným vekom 

zamestnancov.(15) 

 

Zdieľané hodnoty (kultúra) firmy 

Zdieľané hodnoty a kultúra firmy sa dosť odvíja od atmosféry vo firme, 

pracovného kolektívu, ktorý vo firme pôsobí a taktiež od zaužívaných zvyklostí vo 

firme. Definícia vraví, že kultúra firmy je súhrn predstáv, mýtov, prístupov a hodnôt vo 

firme všeobecne zdieľaných a relatívne dlhodobo udržiavaných.(16) 

Existencia firemnej kultúry má významný dopad na pracovnú pohodu 

zamestnancov, čím sa priamoúmerne zvyšuje aj ich pracovný výkon. Dlhoročná tradícia 

a stabilita spoločnosti vytvára pre zamestnancov príjemné, stabilné prostredie plné istôt.  

 

Schopnosti 

Pracovný kolektív je tvorený prevažne zo zamestnancov, ktorí dlhodobo zastávajú 

svoje pozície. Dlhoročné skúsenosti významne ovplyvnili ich schopnosti a odbornosť.  
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4.3 Záver analýzy 

4.3.1 SWOT analýza 

 

Obrázok 6: SWOT analýza (Zdroj: Vlastné spracovanie ) 

 

Silné stránky 

Veľkou devízou spoločnosti je jej pôsobnosť na domácom aj zahraničnom trhu. 

Export najmä na nemecký automobilový trh predstavuje základ zahraničného obchodu 

spoločnosti.  

 

Vlastné vývojové zázemie s viac ako 30 ročnou tradíciou. Organizácia a riadenie 

zamerané na spoluprácu so zákazníkom pri riešení jeho problému. 

Skúsenosti  s dodávkami pre zákazníkov z automobilového a elektrotechnického 

priemyslu. 
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Možnosť výroby produktu aj podľa dokumentácie zákazníka. Kvalifikovaný 

kolektív  inžiniersko-technických a výrobných pracovníkov vybavených CAD – 

systémami (Pro/Engineer, CATIA, AutoCAD).  

 

Spoločnosť kladie vysoký dôraz na kvalitu svojich výrobkov a poskytovaných 

služieb. VURAL, a.s. má vybudovaný systém riadenia kvality podľa normy  STN EN 

ISO 9001 a VDA 6.1. 

 

Slabé stránky 

Spoločnosť by mala investovať viac prostriedkov do marketingu. Obzvlášť 

webová prezentácia je značne zastaraná a neaktuálna. V súčasnej dobe je práve webová 

stránka prvé miesto kam ide zákazník získať potrebné informácie o spoločnosti, preto 

by webová stránka mala byť aktualizovaná, užívateľsky príjemne ovládateľná 

a dizajnovo oslovujúca. 

 

Vysoký vekový priemer zamestnancov znamená, že spoločnosť nevyhnutne 

potrebuje podniknúť kroky, ktoré oslovia mladých ľudí a prilákajú ich do spoločnosti. 

V prípade neúspechu firme hrozí za niekoľko rokov hromadnejší odliv zamestnancov do 

dôchodku a s tým spôsobené veľké komplikácie. 

 

Hardvérové vybavenie firmy už 9 rokov nepodstúpilo významnejšiu obnovu 

a jeho funkčnosť je udržiavaná neustálou časovo náročnou údržbou. Poruchovosť 

vybavenia ovplyvňuje aj plynulý chod činnosti. 

 

Príležitosti 

Pôsobnosť viacerých automobilových podnikov na Slovensku spôsobilo, že 

Slovensko sa stalo absolútnou svetovou veľmocou vo výrobe automobilov na jedného 

obyvateľa. Tento fakt vytvára obrovský potenciál, pre firmy zaoberajúce sa výrobou 

komponentov do automobilov. Závody Volkswagen pri Bratislave, PSA 

Peugeot/Citroen pri Trnave a KIA pri Žiline spolu vyprodukujú približne 925 000 áut 

ročne.(7) 
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Trh jednoúčelových zariadení, ktorých tvorbou sa taktiež spoločnosť zaoberá, 

vytvára relatívne veľký dopyt po týchto zariadeniach. Potreba jednoúčelových strojov je 

citeľná prakticky v každom odvetví priemyslu. Ručná výroba sa v súčasnosti stáva skôr 

raritou a znakom vyššej kvality, v niektorých prípadoch priam až exkluzivity.  

 

Hrozby 

Výrazné problémy na politickej scéne spolu s komplikáciami so schvaľovaním 

Eurovalu spôsobili možnosť zníženia až pozastavenia čerpania financií z európskych 

štrukturálnych fondov. 

 

Ukončenie daňových prázdnin automobilových podnikov, z dôvodu šetrenia 

verejných financií, môže spôsobiť odchod automobiliek do zahraničia. 

 

4.3.2 Zhodnotenie  

Zastarané počítačové vybavenie rozhodne neprospieva výkonu spoločnosti 

a znižuje efektivitu práce. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti sa rozhodne odporúča 

vykonať jeho obnovu, čím sa dosiahne zvýšenie celkového výpočtového výkonu a tým 

aj efektivita podnikových procesov na rôznych úrovniach. 
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5 Návrhy riešenia 

5.1 Charakteristika projektu 

Spoločnosť VURAL, a.s. už dlhšiu dobu pociťuje potrebu riešiť problémy spojené 

s osobnými počítačmi. Ich častá poruchovosť, spôsobená vekom a neustálou 

prevádzkou, začína prekračovať určitú únosnú mieru, čo má neblahý vplyv na plynulosť 

práce zamestnancov využívajúcich ich služby. Drobné náklady, ktoré sú pravidelne 

investované na udržanie prevádzky počítačov sú z dlhodobého hľadiska veľmi 

neefektívne a preto je potrebné vynaložiť rozsiahlejšiu investíciu, ktorá by častú 

poruchovosť vyriešila.  

Zámerom projektu je práve vyriešenie spomínanej situácie v spoločnosti. Projekt 

by mal priniesť riešenie, ktoré bude časovo a nákladovo prijateľné pre spoločnosť pri 

naplnení stanovených cieľov projektu. Výmenou starých počítačov za nové, spoločnosť 

očakáva zvýšenie výpočtového výkonu a tým aj zefektívnenie podnikových procesov, 

pri ktorých je potrebná výpočtová technika. Staré počítače bude snaha predať, či už 

fyzickým osobám alebo firmám na to určeným a najhoršie kusy budú odvezené do 

zberných dvorov. Zisk z predaja bude určený na pokrytie časti nákladov spojených 

s projektom. Očakáva sa, že tento predaj by mohol pokryť približne 10% celkových 

nákladov na projekt. 

 

5.1.1 Požiadavky zadávateľa 

Zadávateľ projektu má niekoľko požiadaviek, ktoré je potrebné pri plánovaní 

projektu zohľadniť: 

 Spustenie projektu 1.7. 2012. 

 Realizácia projektu od 13.8. 2012 do 31.8. 2012. 

 Školenie zamestnancov mimo časového intervalu od 13.8. 2012 do 31.8. 2012. 

 Projekt by mal mať minimálny, ideálne žiadny dopad na chod spoločnosti. 

 Finančná zvládnuteľnosť projektu.  
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5.2 Identifikačná listina projektu 

 

Názov projektu:  Obnova počítačového vybavenia spoločnosti 

VURAL, a.s. 

Cieľ:  Obnovou počítačového vybavenia dosiahnuť 

požadované zvýšenie výpočtového výkonu 

výpočtovej techniky a tým aj efektivity práce do 

pol roka od realizácie projektu. 

 

Plánovaný termín zahájenia:  1. 7. 2012  

Plánovaný termín ukončenia:  17. 9. 2012 

Plánované celkové náklady:  20 913 € 

Vedúci projektu:    (manažér projektu) 

Miesto realizácie:   divízie spoločnosti VURAL, a.s. 

Projektový tím:  

 Manažér projektu 

 Finančný riaditeľ 

 Správca IT  

 Asistenti správcu IT 

 Zástupca dodávateľa 

 Obchodný zástupca 

 Právny zástupcovia oboch spoločností 

 Účtovník 

 

Garant projektu:  VURAL, a.s.  

Názov míľniku Termín míľniku 

Spustenie projektu 1. 7. 2012 

Spustenie procesu výmeny 13. 8. 2012 

Ukončenie procesu výmeny 31. 8. 2012 

Ukončenie projektu 17. 9. 2012 

Tabuľka 8: Míľniky projektu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Súvisiace akcie, projekty a programy: školenie zamestnancov  

Poznámky:  

 pripraviť školenie pre zamestnancov zamerané na využívanie nových 

hardvérových zariadení a komponentov 

 termíny školenia mimo dovolenkové obdobie (13. 8. 2012 - 31. 8. 2012) 

 

Schválil:    (manažér projektu)     

 

V Žiline dňa 20. 5. 2012  

................................  

Podpis   

 

5.3 Zainteresované strany 

 

 

*Hodnotiaca škála 1-5, pričom 5 je najvyššia priorita. 

 

U vlastníkov a investorov sú dôležité očakávania a prínosy najmä z manažérskeho 

pohľadu na rozdiel od zamestnancov, kde sa prioritne požadujú očakávania a prínosy 

užívateľského charakteru. 

 

Tabuľka 9: Zainteresované strany (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

ZÁUJMOVÁ SKUPINA Záujem Vplyv +/- Priorita* 

PRIMÁRNE ZAINTERESOVANÉ STRANY  

Vlastníci a investori naplnenie očakávaní a prínosov  

 

+ 4 

Zamestnanci naplnenie očakávaní a prínosov  

 

+ 4 

Projektový tím splnenie cieľov projektu + 5 

Dodávatelia uzavretie obchodu a zisk + 3 

SEKUNDÁRNE ZAINTERESOVANÉ STRANY 

 

 

Konkurencia výhra v konkurenčnom boji - 1 

Obchodný partneri efektívnejšia spolupráca + 2 
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5.4 Logický rámec 

Tabuľka 10: Logický rámec (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 Popis 
Objektívne overiteľné 

ukazovatele 
Spôsob overenia Predpoklady/ Rizika 

Zámer / 

Vyšší cieľ 

1. Odstránenie problémov 

s hardvérom spoločnosti 

VURAL, a.s. 

1. Zvýšenie celkového 

výpočtového výkonu 

spoločnosti 

1. Technická analýza 
1. splnenie požiadaviek na projekt / 

nedodržanie podmienok a cieľov projektu 

Cieľ 

1. Obnovou hardvérového 

vybavenia zvýšiť 

efektivitu práce 

1. Zníženie poruchovosti 

2. Ušetrenie času strávenom 

pri opravách 

3. Vyšší výkon zamestnancov 

1. Výkaz práce 

2. Priebežné správy 

o stave techniky 

1. spoľahlivosť nového vybavenia, príjemné pracovné 

prostredie / problémy s novým vybavením, dlhá adaptácia 

zamestnancov na novú techniku 

Konkrétne 

výstupy 

projektu 

1. obnova hardvérového 

vybavenia 

2. zvýšenie výpočtového 

výkonu 

3. zvýšenie efektivity práce 

1. zrýchlenie 

administratívnych činností 

2. zrýchlenie procesov 

súvisiacich s IT vo firme 

3. väčší objem spracovaných 

dát za rovnaký čas 

1. Technická analýza 

2. Výkazy práce  

1. Dohoda s dodávateľom hardvéru / problémy s dodaním, 

oneskorenie dodávky, zlá kvalita dodaného hardvéru 

2. Funkčnosť dodaného a zavedeného vybavenia / problémy 

počas procesu zavádzania hardvéru 

3. Schopnosť zamestnancov ovládať nové vybavenie /  

nedostavenie sa očakávaného zvýšenia efektivity práce 

Kľúčové 

činnosti 

1. výber dodávateľa 

2. nákup hardvéru 

3. zavedenie hardvéru do 

prevádzky 

4. školenie zamestnancov 

1. výberové konanie 

2. uzavretie spolupráce s 

dodávateľom 

3. termíny školení 

4. dodanie vybavenia  

1. zmluva s dodávateľom 

2. dokumentácia ku 

školeniam 

3. účasť na školeniach 

4. správa o zavedení 

hardvéru 

5. správa o prebratí 

dodaného vybavenia 

1. dostatok firiem poskytujúcich požadované vybavenie na 

trhu / výber nevýhodného dodávateľa, skryté výdavky nad 

rámec cenovej ponuky 

2. dostatok financií / problémy s financovaním projektu 

3. nájdenie vhodného termínu pre zavedenie hardvéru, 

neohrozenie výroby / ohrozenie alebo spomalenie procesu 

výroby 

4. zaistenie kvalifikovaných školiteľov, záujem zamestnancov 

o školenie /neochota zamestnancov zaškoliť sa 
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5.5 Časová analýza 

Časová analýza, respektíve časový plán, je jednou z najdôležitejších súčastí 

celého projektu. Časový plán jasne špecifikuje sled činností, ktoré je nevyhnutné 

vykonať a ich časové zaradenie v priebehu projektu. Obsahom analýzy je dekompozícia 

projektu na tzv. pracovné balíky, ktoré sú následne rozdelené na jednotlivé činnosti. 

Činnosti je potrebné jasne charakterizovať, odhadnúť dobu ich trvania a vzájomne 

previazať väzbami.  

 Vedenie spoločnosti spustenie projektu naplánovalo na 1. 7. 2012 s podmienkou, 

že samotná fyzická výmena bude prebiehať v období od 13. 8. 2012 do 31. 8. 2012. 

Dôvodom tohto načasovania je mierny pokles zákaziek v období letných prázdnin 

a hlavne dovolenkové obdobie, ktoré je vo firme štandardne počas druhej polovice 

mesiaca august. Ďalšou podmienkou spoločnosti bolo aby sa školenie zamestnancov 

nekonalo práve v dovolenkovom období (13. 8. – 31. 8. 2012). 

 

5.5.1 WBS – Work Breakdown Structure 

Rozpad projektu na jednotlivé činnosti pri zachovaní určitej rozlišovacej úrovne. 

 

1. Projekt 

a. Spustenie projektu 

b. Technická analýza 

i. Technická analýza súčasného vybavenia 

ii. Oboznámenie vedenia s výsledkami technickej analýzy 

c. Výber dodávateľa 

i. Analýza trhu s PC vybavením 

ii. Výber potenciálnych dodávateľov 

iii. Oslovenie dodávateľov 

iv. Vypracovanie cenových ponúk 

v. Výber najvhodnejšej varianty managementom firmy 

vi. Rokovanie s dodávateľom o podrobnostiach  

vii. Príprava nákupných zmlúv 
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viii. Uzavretie a podpísanie nákupných zmlúv 

ix. Dodanie vybavenia dodávateľom 

x. Kontrola dodaného vybavenia 

d. Výmena hardvéru 

i. Spustenie procesu výmeny 

ii. 1. Fáza – výmena PC komplet 

iii. Kontrola a testovanie HW 1 

iv. 2. Fáza – výmena PC komponent 

v. Kontrola a testovanie HW 2 

vi. Prezentácia zavedeného vybavenia vedeniu firmy 

vii. Ukončenie procesu výmeny 

e. Inštalácia softvéru na nové zariadenia 

i. Inštalácia softvéru 1 

ii. Kontrola a testovanie SW 1 

iii. Inštalácia softvéru 2 

iv. Kontrola a testovanie SW 2  

f. Školenie zamestnancov 

g. Testovacia prevádzka 

h. Ukončenie projektu 

 

5.5.2 Identifikácia činností 

1. Spustenie projektu 

Popis 

 

Zahájenie projektu (míľnik). 

 

  

2. Technická analýza súčasného vybavenia 

Popis 

 

Na úvod treba vykonať tzv. technickú analýzu, ktorá zanalyzuje stav hardvérového 

vybavenia vo firme. Vybavenie sa prerozdelí do viacerých kategórií podľa životnosti, 

akútnosti výmeny celého zariadenia, prípadne výmeny komponentov. Špecifikujú sa: 

 počítače, ktoré je potrebné akútne nahradiť 

 počítače, v ktorých je potrebné nahradiť komponenty (napr. procesor, RAM, 

grafická karta, atď) 
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 počítače, ktorých výkon spĺňa požiadavky 

 

  

3. Oboznámenie vedenia s výsledkami technickej analýzy 

Popis 

 

Výstupná správa technickej analýzy je vypracovaná a predložená vedeniu firmy. Vedenie 

je informované o technickom stave hardvérového vybavenia vo firme a o nutnosti výmeny 

stanovených zariadení a komponent. 

 

  

4. Analýza trhu s PC vybavením 

Popis 

 

Zanalyzuje sa trh s hardvérovým vybavením určí sa množina dodávateľov, ktorí sú 

schopní naplniť potreby spoločnosti. 

 

  

5. Výber potenciálnych dodávateľov 

Popis 

 

Z určenej množiny sa vyberie skupina dodávateľov (2 až 5 dodávateľov v závislosti od 

sily trhu), ktorí spĺňajú kritéria vysokej kvality, dobrej ceny, poskytovaných služieb 

a dôveryhodnosti. 

 

  

6. Oslovenie dodávateľov 

Popis 

 

Kontaktovanie potenciálnych dodávateľov a zistenie, či sú schopní časovo a kapacitne 

zastrešiť potreby spoločnosti. 

 

  

7. Vypracovanie cenových ponúk 

Popis 

 

Vypracovanie cenových ponúk dodávateľmi na základe predbežnej objednávky zariadení 

a komponentov. Zaslanie cenových ponúk do spoločnosti na ich vyhodnotenie. 

 

  

8. Výber najvhodnejšej varianty managementom firmy 

Popis 

 

Zohľadnenie všetkých kritérií a voľba najvhodnejšej cenovej ponuky. Výber dodávateľa 

a ukončenie výberového konania. 

 

  

9. Rokovanie s dodávateľom o podrobnostiach 

Popis 
 

Rokovanie s dodávateľom o detailoch projektu a prizvanie zástupcu dodávateľa do 
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projektového tímu. Konkretizovanie produktov a komponentov v objednávke, definovanie 

konečného množstva, stanovenie termínu dodávky, výslednej sumy, spôsobe financovania 

a legislatívnych opatrení v prípade neplnenia povinností. Jednanie o obsahovej stránke 

zmlúv. 

 

  

10. Príprava nákupných zmlúv 

Popis 

 

Vypracovanie a príprava dodávateľsko-odberateľských zmlúv. 

 

  

11. Uzavretie a podpísanie nákupných zmlúv 

Popis 

 

Stretnutie zástupcov oboch zainteresovaných strán, kontrola a podpísanie zmlúv. 

 

  

12. Dodanie vybavenia dodávateľom 

Popis 

 

Príprava hardvérového vybavenia, prípadné doobjednanie potrebného vybavenia 

a expedovanie odberateľovi. 

 

  

13. Kontrola dodaného vybavenia 

Popis 

 

Prekontrolovanie dodaného tovaru pri preberaní, v prípade nezrovnalostí jednanie 

s dodávateľom. 

 

  

14. Spustenie procesu výmeny 

Popis 

 

Spustenie samotnej fyzickej výmeny (obnovy) hardvérového vybavenia spoločnosti. 

 

  

15. 1. Fáza – výmena PC komplet 

Popis 

 

Samotná výmena je rozdelená do niekoľkých fáz z dôvodu svojej náročnosti 

a minimalizácie dopadov na chod spoločnosti. Základné členenie je na dve hlavné fázy. 

Prvou fázou je výmena počítačov, staré počítače, ktoré boli technickou analýzou označené 

na výmenu sú pripravené (zálohovanie dôležitých dát, odinštalácia programov a systému, 

... ) na predaj alebo odvoz do zberných dvorov. Nahradenie starých počítačov novým 

počítačovým vybavením. 
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16. Kontrola a testovanie HW 1 

Popis 

 

Prebehne kontrola zapojenia HW a otestuje sa komunikácia so serverom a ostatnými 

sieťovými prvkami.  

 

  

17. 2. Fáza – výmena PC komponent 

Popis 

 

Druhou fázou je výmena komponentov vo vybraných počítačoch, ktoré boli určené 

technickou analýzou. Stanovené komponenty sa nahradia novými a staré sú určené na 

predaj alebo odvoz do zberných dvorov. 

 

  

18. Kontrola a testovanie HW 2 

Popis 

 

Prebehne kontrola zapojenia hardvérových komponent a otestuje sa komunikácia s 

ostatnými prvkami počítača a následne komunikácia so serverom a ostatnými sieťovými 

prvkami.  

 

  

19. Inštalácia softvéru 1 

Popis 

 

Súvisí a plynule nadväzuje na výmenu PC ako celkov. Na nové počítače sa nainštaluje 

programové vybavenie potrebné na výkon práce na danom počítači. Nahranie potrebných 

dát, ktoré boli zálohované z predošlého počítača. 

 

  

20. Kontrola a testovanie SW 1 

Popis 

 

Kontrola úplnosti potrebného programového vybavenia jednotlivých počítačov 

a otestovanie funkčnosti aplikácií, programov a systémov. 

 

  

21. Inštalácia softvéru 2 

Popis 

 

Súvisí a plynule nadväzuje na výmenu počítačových komponentov. Na počítače 

s nahradenými komponentmi sa v prípade potreby nainštaluje programové vybavenie 

potrebné na výkon práce na danom počítači. Nahranie potrebných zálohovaných dát. 

 

  

22. Kontrola a testovanie SW 2 

Popis 

 

Kontrola úplnosti potrebného programového vybavenia jednotlivých počítačov 

a otestovanie funkčnosti aplikácií, programov a systémov. 
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23. Školenie zamestnancov 

Popis 

 

Dohodnutie kvalifikovaných školiteľov, vypísanie termínov, motivovanie zamestnancov 

vzdelávať sa, zaistenie potrebnej dokumentácie, priestorov a vybavenia na školenia. 

Školenia budú prebiehať v menších skupinách v blokoch po dobu niekoľkých dní.  

 

  

24. Ukončenie procesu výmeny 

Popis 

 

Ukončenie obnovy počítačového vybavenia, spísanie správy o celom procese, 

zaznamenanie a odôvodnenie nezrovnalostí s plánovanými hodnotami (čas, náklady, 

zdroje). 

 

  

25. Prezentácia zavedeného vybavenia vedeniu firmy 

Popis 

 

Výsledok projektu je prezentovaný zadávateľovi. Prezentované sú prípadné rozdiely oproti 

schválenému plánu. Prevzatie výstupu projektu zadávateľom. Spísanie záverečnej 

dokumentácie projektu, dohoda o následnom pravidelnom servise, stanovenie podmienok 

záručného a nezáručného servisu. Podpísanie záverečných dokumentov obomi stranami 

a ukončenie ich spolupráce. 

 

  

26. Testovacia prevádzka 

Popis 

 

Interval približne dvoch pracovných týždňov, kedy je nový hardvér testovaný ostrou 

prevádzkou vo firme a odhaľujú a odlaďujú sa nedostatky a nedokonalosti. V prípade 

výskytu problémov ich okamžité odstránenie. 

 

  

27. Ukončenie projektu 

Popis 

 

Ukončenie projektu (míľnik) 

 

Tabuľka 11: Identifikácia činností (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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5.5.3 Doba trvania jednotlivých činností 

Por. č. Názov činnosti Doba trvania(dni) 

1. Spustenie projektu 0 

2. Technická analýza súčasného vybavenia 5 

3. Oboznámenie vedenia s výsledkami technickej analýzy 1 

4. Analýza trhu s PC vybavením 2 

5. Výber potenciálnych dodávateľov 1 

6. Oslovenie dodávateľov 2 

7. Vypracovanie cenových ponúk 4 

8. Výber najvhodnejšej varianty managementom firmy 1 

9. Rokovanie s dodávateľom o podrobnostiach  1 

10. Príprava nákupných zmlúv 2 

11. Uzavretie a podpísanie nákupných zmlúv 1 

12. Dodanie vybavenia dodávateľom 7 

13. Kontrola dodaného vybavenia 1 

14. Spustenie procesu výmeny 0 

15. 1. Fáza – výmena PC komplet 5 

16. Kontrola a testovanie HW 1 1 

17. 2. Fáza – výmena PC komponent 5 

18. Kontrola a testovanie HW 2 1 

19. Inštalácia softvéru 1 3 

20. Kontrola a testovanie SW 1 1 

21. Inštalácia softvéru 2 3 

22. Kontrola a testovanie SW 2 1 

23. Školenie zamestnancov 3 

24. Ukončenie procesu výmeny 0 

25. Prezentácia zavedeného vybavenia vedeniu firmy 1 

26. Testovacia prevádzka 10 

27. Ukončenie projektu 0 

Tabuľka 12: Doba trvania činností (Zdroj: vlastné spracovanie) 
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5.5.4 Ganttov diagram 

 

Obrázok 7: Ganttov diagram (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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5.5.5 Sieťový graf 

 

Obrázok 8: Sieťový graf s vyznačenou kritickou cestou  (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Spustenie procesu výmeny je fixne stanovené na 13.8., čím vzniká pred týmto míľnikom tzv. buffer (nárazník) o dĺžke 2 

pracovných dní. Pod nárazníkom si možno predstaviť určitú časovú rezervu, ktorá „tlmí“ prípadné nedodržania termínov. 

 

Príklad popisu jednotlivých uzlov: 

Najskôr možný 

začiatok činnosti 
Doba trvania 

Najskôr možný 

koniec činnosti 

→ 

20 7 27 

Názov činnosti 12. Dodanie vybavenia dodávateľom 

Najneskôr prípustný 

začiatok činnosti 
Časová rezerva 

Najneskôr prípustný 

koniec činnosti 
23 3 30 

Obrázok 9: Príklad popisu jednotlivých uzlov (Zdroj: Vlastné spracovanie)  
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5.5.6 Kritická cesta 

Zo sieťového grafu je očividné, že stanovenie kritickej cesty je v tomto prípade 

jednoduchý proces a nie je nutné použitie štandardizovaných metód určenia kritickej 

cesty. Spomínané metódy využívajú k výpočtu kritickej cesty ZM (začiatok možný), 

KM (koniec možný), ZP (začiatok prípustný), KP (koniec prípustný) a R (rezerva) 

jednotlivých činností. 

 

V tomto prípade existujú len 3 potenciálne cesty sieťovým grafom: 

1. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-20-24-25-26-27 = 

0 + 5 + 1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1 + 7 + 1 + 0 + 5 + 1 + 3 + 1 + 0 + 1 + 10 

+ 0 = 49 pracovných dní 

 

2. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-21-22-24-25-26-27 =  

0 + 5 + 1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1 + 7 + 1 + 0 + 5 + 5 + 1 + 3 + 1 + 0 + 1 

+ 10 + 0 = 54 pracovných dní (kritická cesta) 

 

3. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-23-24-25-26-27 =  

0 + 5 + 1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 0 + 1 + 10 + 0 = 34 pracovných 

dní 

 

 

5.5.7 Zhrnutie časovej analýzy 

Postup, ktorým bola časová analýza spracovávaná pozostáva z niekoľkých krokov: 

1. Pomocou Work Breakdown Structure (WBS) sa projekt hierarchicky 

dekomponoval na jednotlivé činnosti. 

2. Činnostiam boli  priradené ich popisy, respektíve konkretizácia náplne práce. 

3. Následne sa odhadli doby trvania jednotlivých činností. 

4. S využitím softvérového nástroja Microsoft Project 2010 sa vytvoril Ganttov 

diagram a sieťový graf. 

5. Na záver sa určila kritická cesta, ktorá bola taktiež vyznačená v sieťovom grafe 
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Výstupom časovej analýzy je časový plán jednotlivých činností, ktoré je potrebné 

vykonať na splnenie vytýčeného cieľa. Časové odhady boli vykonávané na základe 

osobných skúseností členov projektového tímu, historických skúseností spoločnosti a 

expertných odhadov. Kritická cesta bola vypočítaná na hodnotu 54 pracovných dní, no 

k tejto hodnote je potrebné pridať dvojdňový nárazník, ktorý je vložený pred samotný 

proces výmeny z dôvodu požiadaviek zadávateľa. Výsledná hodnota je 56 pracovných 

dní a to predstavuje celkovú dĺžku projektu. 
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5.6 Matica zodpovednosti 

Tabuľka 13: Matica zodpovednosti (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

Prvky WBS 

(Z – zodpovedá, S – spolupracuje,  

K - kontroluje) 
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SPUSTENIE PROJEKTU Z S S S S S S 

TECHNICKÁ ANALÝZA 

Technická analýza súčasného vybavenia K  Z S    

Oboznámenie vedenia s výsledkami technickej analýzy S,K  Z     

VÝBER DODÁVATEĽA 

Analýza trhu s PC vybavením K     Z  

Výber potenciálnych dodávateľov K     Z  

Oslovenie dodávateľov K    S Z  

Vypracovanie cenových ponúk S,K  S  Z S  

Výber najvhodnejšej varianty managementom firmy Z,K S      

Rokovanie s dodávateľom o podrobnostiach  S,K     Z S 

Príprava nákupných zmlúv K S   S S Z 

Uzavretie a podpísanie nákupných zmlúv Z,K    S S S 

Dodanie vybavenia dodávateľom K    Z S  

Kontrola dodaného vybavenia K  S  S Z  

VÝMENA HARDVÉRU 

 
Spustenie procesu výmeny Z  S     

1. Fáza – výmena PC komplet K  Z S    

Kontrola a testovanie HW 1 K  Z S    

2. Fáza – výmena PC komponent K  Z S    

Kontrola a testovanie HW 2 K  Z S    

Prezentácia zavedeného vybavenia vedeniu firmy Z  Z     

Ukončenie procesu výmeny Z       

INŠTALÁCIA SOFTVÉRU NA NOVÉ ZARIADENIA 

 
Inštalácia softvéru 1 K  Z S    

Kontrola a testovanie SW 1 K  Z S    

Inštalácia softvéru 2 K  Z S    

Kontrola a testovanie SW 2  K  Z S    

ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV Z       

TESTOVACIA PREVÁDZKA K  Z     

UKONČENIE PROJEKTU Z S S S S S S 
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5.7 Technická analýza 

Technická analýza má za úlohu popísať technický stav počítačové vybavenia 

v spoločnosti k určitému dátumu. Analýzy technického stavu PC vykonáva firmou 

poverený IT pracovník, ktorý je obvykle zamestnancom firmy a dlhodobo sa stará 

o chod výpočtovej techniky vo firme. 

 

5.7.1 Súčasný technický stav PC 

Spoločnosť v súčasnosti disponuje približne 50 kusmi osobných počítačov 

rozdelených po jednotlivých divíziách. Zloženie počítačov z väčšiny pozostáva 

z kancelárskych počítačov, malé percento predstavujú meracie prístroje a jednoúčelové 

stroje. Analýzou technického stavu sa zistilo, že technické parametre sú: 

 

 Procesor 

95% zariadení používa procesory značky AMD, ktorých frekvencia sa pohybuje 

od  1,1 GHz do 2,1 GHz (AMD Athlon XP 3000). 

  

5% zariadení používa procesory s extrémnymi hodnotami frekvencií od 0 – 1,0 

GHz a od 2,2 GHz a viac 

Tabuľka 14: Procesor (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 RAM 

100% zariadení Operačná pamäť všetkých zariadení sa pohybuje v rozsahu od 

256 MB do 16 GB s najväčším počtom okolo 1GB 

  

- z toho  10% 

zariadení 

Používa operačnú pamäť 256 – 512 MB. 

Tabuľka 15: RAM (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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 HDD 

90% zariadení Diskový priestor jednotlivých počítačov sa pohybuje medzi 20 – 

80 GB. 

  

20% zariadení Extrémne hodnoty mimo vyššie spomenutého intervalu. 

Tabuľka 16: HDD (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 Grafická karta 

Väčšina  zariadení Najviac používane sú grafické karty ATI Radeon 7000 a ATI 

Radeon 9200. 

  

 Firemný konštruktéri disponujú silnejším grafickým výkonom. 

Tabuľka 17: Grafická karta (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 Sieťová karta 

80% zariadení Sieťové karty Realtek 8139 a SIS 900 (obe 100Mbit). 

  

20% zariadení Bez sieťovej karty alebo s iným slabším druhom sieťovej karty. 

Tabuľka 18: Sieťová karta (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

5.7.2 Cieľový technický stav PC 

Snahou projektu je dosiahnuť zvýšenie priemerných hodnôt základných 

technických parametrov, ktoré majú vplyv na výkon osobných počítačov. Dôležité je 

prihliadnuť aj na finančnú stránku veci, čiže nie je možné všetky staré zariadenia 

zlikvidovať a nahradiť ich novými s vysokým výkonom.  
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Cieľové priemerné technické parametre  

Procesor posun priemernej hodnoty na cca 3 GHZ  

RAM cca 4 GB (u kancelárskych počítačov) 

HDD 200 - 300 GB 

Tabuľka 19: Cieľové technické parametre (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Keďže sa jedná prevažne o kancelárske počítače nie je nutné aby boli vybavené 

silnejšími grafickými kartami. Úsek konštruktérov, kde je potrebný silný grafický 

výkon, je v súčasnosti vybavený postačujúcim grafickým výkonom. 

Sieťová infraštruktúra spoločnosti je vybavená 100 Mbit, na centrále 1Gbit 

prenosový linkami, z toho vyplýva že sieťové karty Realtek 8139 a SIS 900 plne 

vyhovujú súčasným podmienkam. 

 

 

Pri výbere zariadení, ktoré budú vyradené a ktoré budú ponechané bezo zmeny 

je potrebné zohľadniť frekvenciu poruchovosti, výkon počítača a či je postačujúci na 

výkon danej pracovnej pozície. 

 

SÚČASNÝ POČET OSOBNÝCH POČÍTAČOV 50 

Osobné počítače bez zmeny 15 

Osobné počítače určené na výmenu komponent 20 

Osobné počítače určené na výmenu 15 

Nákup rezervných počítačov 2 

Nákup notebookov 2 

CIEĽOVÝ POČET OSOBNÝCH POČÍTAČOV 54 

Tabuľka 20: Kategorizácia osobných počítačov(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Kúpa prenosných osobných počítačov, je pre spoločnosť rozhodne prínosom. 

Portabilitu a mnohé iné výhody notebookov, nie je potrebné zdôrazňovať. Pre 
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spoločnosť je dôležitý fakt, že využitie prenosných počítačov môže výrazne podporiť 

marketing a prezentáciu produktov na výstavách a u potenciálnych zákazníkov. 

 

5.7.3 Dodávateľ 

Na slovenskom trhu pôsobí viacero firiem špecializovaných na predaj počítačov, 

elektroniky, počítačových komponentov. Pri výbere vhodného dodávateľa je dôležité 

zohľadniť okrem štandardných kritérií (cena, čas dodania, poskytované služby,... ) aj 

doplnkové, na prvý pohľad možno nepodstatné kritériá, ako dôvera, spoľahlivosť, 

stabilné miesto na trhu, obľúbenosť u zákazníkov a tradícia.  

 

Popredné spoločnosti, ktoré spĺňajú spomínané kritériá sú: 

1. Alza.cz a.s.  

2. AT Computers Holding a.s. 

3. Epicom shop s.r.o. 

 

Ceny v závislosti od obdobia u jednotlivých dodávateľov kolíšu, takže je ťažké 

určiť v súčasnosti najvýhodnejšieho, nakoľko do doby samotného nákupu sa môže 

situácia diametrálne zmeniť. Výber dodávateľa musí byť uskutočnený v tesnom 

predstihu pred samotným nákupom tovarov. 

 

 

5.7.4 Cenové porovnanie vybraných produktov 

Cenové porovnanie bolo vypracované ku dňu 7.5. 2012, zdrojom konkrétnych 

cien sú webové stránky predajcov Alza.cz a.s. (8), AT Computers Holding a.s.(9) a 

Epicom shop s.r.o.(10). 

DODÁVATEĽ Cena bez DPH Cena s DPH 

ASUS K53E (NOTEBOOK) 

Alza.cz a.s. 

 

446,98 € 536,38 € 

AT Computers Holding a.s. 

 

449,31 € 539,99 € 

Epicom shop s.r.o. 

 

397,10 € 476,52 € 



- 66 - 

 

 

5.7.5 Potrebné produkty 

Zoznam produktov potrebných pre projekt, ktoré je nevyhnutné objednať od 

dodávateľa. 

 

NÁZOV PRODUKTU Charakteristika 
Počet 

kusov 

ASUS K53E Notebook 2 

HP Pro 3400 MT i32120/4G/500/DVD/5v1/7P Stolový počítač 15 

CPU INTEL Core i3-2120 BOX Procesor 10 

CPU Intel® Pentium G630T BOX  Procesor 5 

2GB DDR3-1600MHz Kingston ECC CL11 Intel® 

Validated 

RAM 7 

4GB DDR3L-1333MHz ECC Reg DR x8 w/ TS 1.35V 

Intel® 

RAM 11 

HDD 250GB WD2500AAKX 16MB SATAIII/ 600 

7200rpm, 2RZ 

HDD 7 

HDD 320GB WD3200AAKX 16MB SATAIII/ 600 

7200rpm 2RZ 

HDD 8 

Tabuľka 22: Potrebné produkty (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

HP PRO 3400 MT I32120/4G/500/DVD/5V1/7P (STOLOVÝ POČÍTAČ) 

 Alza.cz a.s. 

 

400,00 € 480,00 € 

AT Computers Holding a.s. 

 

430,77 € 519,41 € 

Epicom shop s.r.o. 

 

396,62 € 475,94 € 

CPU INTEL CORE I3-2120 BOX (3.3GHZ, 1155, VGA) (PROCESOR) 

 Alza.cz a.s. 

 

87,91 € 109,69 € 

AT Computers Holding a.s. 

 

99,56 € 119,74 € 

Epicom shop s.r.o. 

 

88,52 € 106,22 € 

Tabuľka 21: Cenové porovnanie vybraných produktov (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

http://www.atcomputers.sk/zbozi/cpu-intel-pentium-g630t-box-2-3ghz-vga-s-1155-/detail.aspx?p=z:236032
http://www.atcomputers.sk/zbozi/2gb-ddr3-1600mhz-kingston-ecc-cl11-intel-validated/detail.aspx?p=z:265962
http://www.atcomputers.sk/zbozi/2gb-ddr3-1600mhz-kingston-ecc-cl11-intel-validated/detail.aspx?p=z:265962
http://www.atcomputers.sk/zbozi/4gb-ddr3l-1333mhz-ecc-reg-dr-x8-w-ts-1-35v-intel/detail.aspx?p=z:264886
http://www.atcomputers.sk/zbozi/4gb-ddr3l-1333mhz-ecc-reg-dr-x8-w-ts-1-35v-intel/detail.aspx?p=z:264886
http://www.atcomputers.sk/zbozi/hdd-250gb-wd2500aakx-16mb-sataiii-600-7200rpm-2rz/detail.aspx?p=z:193769
http://www.atcomputers.sk/zbozi/hdd-250gb-wd2500aakx-16mb-sataiii-600-7200rpm-2rz/detail.aspx?p=z:193769
http://www.atcomputers.sk/zbozi/hdd-320gb-wd3200aakx-16mb-sataiii-600-7200rpm-2rz/detail.aspx?p=z:193768
http://www.atcomputers.sk/zbozi/hdd-320gb-wd3200aakx-16mb-sataiii-600-7200rpm-2rz/detail.aspx?p=z:193768
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5.7.6 Zhrnutie technickej analýzy 

Úlohou technickej analýzy je zanalyzovať technický stav osobných počítačov 

v spoločnosti VURAL, a.s.. Získaný výsledok vytvára komplexnú predstavu 

o výpočtovom výkone používanej výpočtovej techniky a definuje počiatočný stav. 

Výstupom analýzy je správa určená vedeniu, ktorá jasne popisuje technický stav 

osobných počítačov k určitému dňu a zároveň obsahuje zoznam produktov, ktoré je 

potrebné zaobstarať pre splnenie stanovených cieľov projektu. Z obsahovej stránky 

správa poukazuje na fakt, že 15 počítačov nespĺňa potrebné parametre a sú určené na 

kompletnú výmenu, ďalších 20 počítačov je určených na výmenu vybraných komponent 

a 15 kusov spĺňa parametre, čiže ostanú bez zmeny. Po predchádzajúcich skúsenostiach 

je vhodné disponovať rezervnými počítačmi, ktoré budú použité pri rozširovaní aktivít 

spoločnosti alebo pri vážnejšej poruche na niektorom zo štandardne používanom 

počítači. Správa tiež doporučuje vybaviť sa prenosnými počítačmi určenými najmä na 

propagáciu a prezentáciu firemných produktov. 

Zoznam produktov bol zostavovaný s ohľadom na finančnú situáciu spoločnosti 

a dôraz je kladený na dobrý pomer ceny, výkonu a spoľahlivosti daných počítačov, 

prípadne komponent.  
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5.8 Analýza rizík 

5.8.1 Zoznam rizík 

Zoznam rizík, ktoré s najvyššou pravdepodobnosťou môžu nastať a tým ohroziť 

priebeh projektu. Scenáre boli formulované tak, aby výstižne zachytili situáciu, ktorá 

môže viesť k nastaniu rizika. 

 

1. Ukončenie daňových výhod pre automobilky a presun výroby do zahraničia 

Scenár 

 

Štát ukončí podporu automobilových závodov na Slovensku (tzv. daňové 

prázdniny), ktoré sa rozhodnú presunúť svoju výrobu do iných krajín, kde im budú 

opäť poskytnuté výhody. Z toho vyplýva odchod významných odberateľov a odliv 

financií. 

 

  

2. Expanzia čínskeho trhu s neadekvátne nízkymi cenami 

Scenár 

 

Príchod firmy z čínskeho trhu, ktorá ponúkne našim odberateľom substitučné 

produkty za bezkonkurenčne nízku cenu. Strata odberateľov môže významne 

zasiahnuť príliv financií a následné problémy až pozastavenie rozbehnutých 

projektov. 

 

  

3. Aktuálne vysoká cena počítačového hardvéru 

Scenár 

 

Nastala neočakávaná situácia na trhu s počítačovým vybavením a komponentmi, 

ktorá vyústila  k enormnému nárastu cien (napr. v roku 2011 silne povodne 

v Thajsku vytopili továreň na výrobu motorčekov do HDD. Táto situácia mala 

obrovský dopad na ceny všetkých zariadení obsahujúcich HDD, prípadne externé 

HDD, u ktorých došlo k navýšeniu ceny o 200-300%.) 

 

  

4. Nízka aktuálna disponibilita finančných zdrojov na realizáciu projektu 

Scenár 

 

Zložitá situácia (nedostatok zákaziek) na trhu spôsobí, že firma nemá aktuálne 

disponibilný kapitál na uhradenie záväzkov spojených s vykonávanou zmenou. 

Tento stav môže ohroziť splnenie stanovených cieľov projektu. 
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5. Ohrozenie/spomalenie výroby vplyvom zavádzania projektu 

Scenár 

 

Je dôležité, aby sa vopred stanovila vhodná stratégia, akou bude realizovaný 

projekt. Činnosť spoločnosti nesmie byť akýmkoľvek spôsobom výrazne 

ohrozená, spomalená alebo pozastavená. 

 

  

6. Neochota zamestnancov zaškoliť sa 

Scenár 

 

Vyšší priemerný vek zamestnancov spoločnosti, má nepriaznivý vplyv na ochotu 

naučiť sa ovládať nové technológie. Úlohou zamestnávateľa je určitou formou 

motivovať zamestnancov a prebudiť u nich záujem učiť sa novým technológiám. 

 

  

7. Problémy s dodaním, oneskorenie dodávky, zlá kvalita dodaného hardvéru 

Scenár 

 

Dodané vybavenie nespĺňa kvalitu, ktorá bola dohodnutá počas rokovania 

s dodávateľom. V dodávke chýbajú objednané komponenty a zariadenia. Dodávka 

sa oneskorila a ohrozila vytýčený časový cieľ projektu. Neočakávané zvýšenie 

ceny dodaného tovaru. 

 

Tabuľka 23: Zoznam rizík (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

  



- 70 - 

 

5.8.2 Metóda RIPRAN 

Použitá metóda znižovania rizík je metóda RIPRAN, ktorá je popísaná 

v teoretickej časti práce. 

 

 

Poradové číslo rizika: 1. 

Hrozba: Ukončenie daňových výhod pre automobilky a presun výroby 

do zahraničia 

Scenár: Štát ukončí podporu automobilových závodov na Slovensku (tzv. 

daňové prázdniny), ktoré sa rozhodnú presunúť svoju výrobu do 

iných krajín, kde im budú opäť poskytnuté výhody. Z toho 

vyplýva odchod významných odberateľov a odliv financií. 

Pravdepodobnosť: NP 

Dopad: VD 

Návrhy na opatrenia: 

  Sústredenie sa aj na iné trhy (nielen na automobilový priemysel) 

rozšírením portfólia produktov a služieb pri zachovaní súčasného 

vybavenia spoločnosti.   

Termín realizácie opatrenia: 

 Realizácia by mala nastať čo najskôr je to možné, aby sa predišlo 

prípadným rizikovým momentom. 

Zodpovednosť: Vedenie spoločnosti 

Výsledná znížená hodnota rizika: 

 Po uskutočnení krokov z návrhu, by ukončenie prísunu peňazí zo 

strany automobilového priemyslu nemalo mať dramatický dopad 

na financovanie zmeny. 

 SHR  NHR 

Tabuľka 24: Riziko č.1 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Poradové číslo rizika: 2. 

Hrozba: Expanzia čínskeho trhu s neadekvátne nízkymi cenami 

Scenár: Príchod firmy z čínskeho trhu, ktorá ponúkne našim odberateľom 

substitučné produkty za bezkonkurenčne nízku cenu. Strata 

odberateľov môže významne zasiahnuť príliv financií a následné 

problémy až pozastavenie rozbehnutých projektov. 

Pravdepodobnosť: SP 

Dopad: VD 

Návrhy na opatrenia: 

  Udržanie si vysokej kvality produktov, ktoré spĺňajú európske 

štandardy a v konkurenčnom boji zaútočiť na kvalitu produktov 

z východu. 

Termín realizácie opatrenia: 

 Realizácia by mala nastať čo najskôr je to možné, aby sa predišlo 

prípadným rizikovým momentom. 

Zodpovednosť: Kontrolór kvality vo výrobe 

Výsledná znížená hodnota rizika: 

 Kvalita pochádzajúca z východných trhov nepostačuje na 

štandardy bežné v našich končinách. No stále tu existuje hrozba 

šetrenia nákladov zo strany odberateľov so znížením požiadaviek 

na kvalitu dodávaného tovaru. 

 VHR  SHR 

Tabuľka 25: Riziko č.2 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

 

Poradové číslo rizika: 3. 

Hrozba: Aktuálne vysoká cena počítačového hardvéru 

Scenár: Nastala neočakávaná situácia na trhu s počítačovým vybavením 
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a komponentmi, ktorá vyústila  k enormnému nárastu cien (napr. 

v roku 2011 silne povodne v Thajsku vytopili továreň na výrobu 

motorčekov do HDD. Táto situácia mala obrovský dopad na ceny 

všetkých zariadení obsahujúcich HDD, prípadne externé HDD, 

u ktorých došlo k navýšeniu ceny o 200-300%.) 

Pravdepodobnosť: NP 

Dopad: VD 

Návrhy na opatrenia: 

  Dôkladné sledovanie diania na trhu a zvolenie vhodného času na 

nákup hardvéru. Zohľadnenie sezónnych, politických, 

technologických, prírodných a ekonomických faktorov, ktoré 

ovplyvňujú aktuálnu cenu tovarov a služieb. 

Termín realizácie opatrenia: 

 Predprojektová fáza (analýza trhu) 

Zodpovednosť: Projektový tím 

Výsledná znížená hodnota rizika: 

 Vhodne zvolený čas na nákup hardvérového vybavenia, obzvlášť 

pri väčších objemoch, môže výrazne ovplyvniť celkovú výšku 

nákladov projektu a eliminovať prípadný presah stanovených 

hraníc. 

 SHR  NHR 

Tabuľka 26: Riziko č.3 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

 

Poradové číslo rizika: 4. 

Hrozba: Nízka aktuálna disponibilita finančných zdrojov na realizáciu 

projektu 

Scenár: Zložitá situácia (nedostatok zákaziek) na trhu spôsobí, že firma 
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nemá aktuálne disponibilný kapitál na uhradenie záväzkov 

spojených s vykonávaným projektom. Tento stav môže ohroziť 

splnenie stanovených cieľov projektu. 

Pravdepodobnosť: SP 

Dopad: SD 

Návrhy na opatrenia: 

  Vyriešenie finančnej situácie pomocou úveru alebo leasingu, 

navrhnutie splátkového kalendára. 

Termín realizácie opatrenia: 

 Predprojektová fáza (finančná a nákladová analýza) 

Zodpovednosť: Finančný riaditeľ 

Výsledná znížená hodnota rizika: 

 Firma získa zdroje na pokrytie výdavkov zmeny na úkor 

zadlženia sa. 

 NHR  minimálne riziko 

Tabuľka 27: Riziko č.4 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

 

Poradové číslo rizika: 5. 

Hrozba: Ohrozenie/spomalenie výroby vplyvom realizácie projektu 

Scenár: Oneskorená dodávka komponentov viedla k spomaleniu až 

pozastaveniu výroby. 

Pravdepodobnosť: SP 

Dopad: VD 

Návrhy na opatrenia: 

  Činnosť spoločnosti nesmie byť akýmkoľvek spôsobom výrazne 

ohrozená, spomalená alebo pozastavená. Je dôležité, aby sa 
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vopred stanovila vhodná stratégia, akou bude vykonávaná zmena. 

Celý proces by sa mal rozdeliť do určitého množstva fáz, ktoré sa 

budú čiastkovo vykonávať. 

Termín realizácie opatrenia: 

 Predprojektová fáza (časová analýza) 

Zodpovednosť: Manažér projektu 

Výsledná znížená hodnota rizika: 

 Rozdelenie procesu do jednotlivých fáz zabezpečí bezpečný 

priebeh zmeny bez významného ohrozenia výroby. 

 VHR  NHR 

Tabuľka 28: Riziko č.5 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Poradové číslo rizika: 6. 

Hrozba: Neochota zamestnancov zaškoliť sa 

Scenár: Vyšší priemerný vek zamestnancov spoločnosti, má nepriaznivý 

vplyv na ochotu naučiť sa ovládať nové technológie.  

Pravdepodobnosť: SP 

Dopad: SD 

Návrhy na opatrenia: 

  Úlohou zamestnávateľa je určitou formou motivovať 

zamestnancov a prebudiť u nich záujem učiť sa novým 

technológiám. 

Termín realizácie opatrenia: 

 Projektová fáza (počas priebehu projektu ) 

Zodpovednosť: Manažér projektu 

Výsledná znížená hodnota rizika: 

 Zamestnanci sú motivovaní a záujem o školenia je vysokí. 
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 NHR  nulové riziko 

Tabuľka 29: Riziko č.6 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

 

Poradové číslo rizika: 7. 

Hrozba: Problémy s dodaním, oneskorenie dodávky, zlá kvalita 

dodaného hardvéru 

Scenár: Dodané vybavenie nespĺňa kvalitu, ktorá bola dohodnutá počas 

rokovania s dodávateľom. V dodávke chýbajú objednané 

komponenty a zariadenia. Dodávka sa oneskorila a ohrozila 

vytýčený časový cieľ projektu. Neočakávané zvýšenie ceny 

dodaného tovaru. 

Pravdepodobnosť: SP 

Dopad: VD 

Návrhy na opatrenia: 

  Pri výbere dodávateľa je potrebné zohľadniť jeho spoľahlivosť 

a či je schopný kapacitne zvládnuť objednávku v stanovenom 

termíne. Časové, nákladové a obsahové kritériá je potrebné 

zahrnúť do zmluvy a pomocou sankcií zapodmienkovať ich 

neplnenie. Tento krok motivuje dodávateľa splniť stanovené 

podmienky. 

Termín realizácie opatrenia: 

 Rokovanie a podpisovanie zmlúv s dodávateľom 

Zodpovednosť: Zástupca dodávateľa 

Výsledná znížená hodnota rizika: 

 Problémy súvisiace s dodaním tovarov sú minimalizované. 

 VHR  NHR 

Tabuľka 30: Riziko č.7 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 



- 76 - 

 

5.8.3 Mapa rizík 

 

Obrázok 10: Mapa rizík (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Vysvetlivky: Dopad (0-1: MD, 1-2: SD, 2-3: VD) 

  Pravdepodobnosť (0-1: NP, 1-2: SP, 2-3: VP) 
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5.8.4 Zhrnutie analýzy rizík 

Cieľom analýzy rizík je identifikácia možných hrozieb, ktoré môžu negatívne 

ovplyvniť priebeh alebo výsledok projektu. Po identifikácií sa formuluje možný scenár 

(akým spôsobom môže dané riziko alebo hrozba nastať), určí sa pravdepodobnosť 

a dopad (buď verbálne alebo sa hodnota vyčísli ak je to možné), navrhnú sa opatrenia 

(ich úlohou je minimalizovať riziko na prijateľnú úroveň), stanoví sa termín realizácie 

opatrenia, zodpovedná osoba a na záver sa upraví výsledná hodnota rizika po aplikácií 

opatrenia. 

V tejto kapitole je týmto postupom zanalyzovaných 7 rizík, ktoré môžu 

najpravdepodobnejšie nastať. Samozrejme priebeh projektu môže ovplyvniť oveľa 

väčšie množstvo rizík, ale vzhľadom na rozsah práce nie je možné všetky spracovať. U 

každého rizika navrhnuté opatrenie znížilo hodnotu rizika aspoň o jednu úroveň 

hodnotiacej škály, v niektorých prípadoch až o dve úrovne a v jednom prípade opatrenie 

znižuje hodnotu rizika na nulu. 

Je nesmierne dôležité aby projektový tím dôkladne spracoval túto analýzu 

a nepodcenil jej veľký význam v projekte, nakoľko riziká sú a vždy budú prítomné. 
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5.9 Plánované náklady projektu 

 

Náklady projektu pozostávajú z priamych nákladov, ktoré priamo súvisia 

s realizáciou projektu a z režijných nákladov, ktoré predstavujú náklady na kancelárske 

služby a podporné procesy projektu. Ostatné nepriame náklady neboli zahrnuté nakoľko 

sa jedná o náklady, ktoré sú v kompetencií trvalej organizácie. 

 

 

5.9.1 Priame náklady projektu 

 

NÁKLADY NA HARDVÉR Počet kusov Cena za kus (v €) Cena (v €) 

ASUS K53E 

 2 530 1 060 

HP Pro 3400 MT i32120/4G/500/DVD/5v1/7P 

 17 500 8 500 

CPU INTEL Core i3-2120 BOX 

 10 110 1 100 

CPU Intel® Pentium G630T BOX  

 5 75 375 

2GB DDR3-1600MHz Kingston ECC CL11 Intel® Validated 

 7 20 140 

4GB DDR3L-1333MHz ECC Reg DR x8 w/ TS 1.35V Intel® 

 11 35 385 

HDD 250GB WD2500AAKX 16MB SATAIII/ 600 7200rpm, 2RZ 

 7 56 392 

HDD 320GB WD3200AAKX 16MB SATAIII/ 600 7200rpm 2RZ 

 8 70 560 

SUMA   12 512 € 

Tabuľka 31: Náklady na hardvér (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

http://www.atcomputers.sk/zbozi/cpu-intel-pentium-g630t-box-2-3ghz-vga-s-1155-/detail.aspx?p=z:236032
http://www.atcomputers.sk/zbozi/2gb-ddr3-1600mhz-kingston-ecc-cl11-intel-validated/detail.aspx?p=z:265962
http://www.atcomputers.sk/zbozi/4gb-ddr3l-1333mhz-ecc-reg-dr-x8-w-ts-1-35v-intel/detail.aspx?p=z:264886
http://www.atcomputers.sk/zbozi/hdd-250gb-wd2500aakx-16mb-sataiii-600-7200rpm-2rz/detail.aspx?p=z:193769
http://www.atcomputers.sk/zbozi/hdd-320gb-wd3200aakx-16mb-sataiii-600-7200rpm-2rz/detail.aspx?p=z:193768
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Cenová kalkulácia nákladov na hardvér je vypracovaná na základe požiadaviek 

z technickej analýzy. Ceny jednotlivých produktov sú  stanovené ako približná 

priemerná hodnota získaných údajov z webových stránok vybraných dodávateľov. 

 

MZDOVÉ NÁKLADY Mzda (v €) 

Manažér projektu 3 000 

Asistent vedúceho IT č.1 650 

Asistent vedúceho IT č.2 650 

Účtovník 200 

Školiteľ 500 

SUMA  5 000 € 

Tabuľka 32: Mzdy (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Výška mzdových nákladov je stanovená pre celé trvanie projektu, v závislosti od 

zapojenia jednotlivých ľudí do procesu realizácie projektu. Mzdy budú vyplatené 

zainteresovaným osobám, ktoré nie sú v trvalej organizácií (čiže nie sú mzdovo 

zastrešený spoločnosťou VURAL, a.s.) a osobám, ktoré budú zaplatené od výkonu 

(účtovník – účtovná stránka projektu). 

 

 

5.9.2 Celkové náklady projektu 

CELKOVÉ NÁKLADY Čiastka (v €) 

PRIAME NÁKLADY 18 312 

Náklady na hardvér 12 512 

Mzdové náklady 5 000 

Náklady na dopravu (logistika, pohonné hmoty,...) 300 

Náklady na jednanie s dodávateľom 250 

Náklady na školenie zamestnancov 250 

REŽIJNÉ NÁKLADY 700 

ČIASTKOVÝ SÚČET 19 012 

http://www.atcomputers.sk/zbozi/hdd-250gb-wd2500aakx-16mb-sataiii-600-7200rpm-2rz/detail.aspx?p=z:193769
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Rezerva vo výške 10% čiastkového súčtu nákladov projektu 1 901 

SUMA  20 913 € 

Tabuľka 33: Celkové náklady projektu (Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Výška nákladov na dopravu zahŕňa dovoz tovarov od dodávateľa, zároveň 

náklady spojené s transportom zamestnancov a tovarov medzi jednotlivými divíziami 

spoločnosti. Náklady na jednanie s dodávateľom predstavujú súhrn položiek spojených 

s organizáciou a realizáciou rokovaní s dodávateľom/dodávateľmi. Náklady na školenie 

sú náklady na materiálne, technické a priestorové zabezpečenie školení pre 

zamestnancov. 

Režijné náklady pokrývajú výdavky spojené s materiálnym zabezpečením celej 

realizácie projektu.  

Výsledná čiastka 19 012 € bola rozšírená ešte o rezervu vo výške 10% získaného 

čiastkového súčtu, ktorá činila 1 901 €. Táto položka slúži na pokrytie 

nepredvídateľných situácií, ktoré môžu spôsobiť vznik nových, prípadne navýšenie 

čiastkových položiek kalkulácie. Celková výška plánovaných nákladov projektu spolu 

s rezervou je odhadnutá na približne 21 000 €.   
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5.10 Financovanie projektu 

 

Na financovanie projektu budú využité najmä dlhodobé zdroje financovania 

spoločnosti (vlastné a cudzie zdroje). Vlastné zdroje zvyčajne predstavujú nerozdelený 

zisk, emisie akcií a odpisy a cudzie zdroje bankové úvery, finančný leasing a podnikové 

dlhopisy. Existuje ešte alternatívny spôsob financovania projektov na území Slovenska, 

ktorý nám umožňuje členstvo v Európskej únií. 

 

Finančné krytie nákladov projektu bude prerozdelené podľa rôznych zdrojov v pomere: 

1. 10% celkových nákladov projektu – by mala spoločnosť získať predajom starých 

osobných počítačov a starých komponentov. Vybavenie bude predávané 

prevažne do bazárov s počítačovou technikou, prípadne iným záujemcom 

a fyzickým osobám.  

2. 20% celkových nákladov projektu - pokryje spoločnosť z vlastných zdrojov, 

ktorými disponuje spoločnosť, prípadne jej vlastníci 

3. 70% celkových nákladov projektu - sa bude hradiť prostredníctvom bankového 

úveru od komerčnej banky, prípadne inej finančnej inštitúcie. 

 

Nevýhodou tohto riešenia je riziko, ktoré vzniká jednak pri predaji starého 

vybavenia a jednak pri splácaní úveru. Predajom starého vybavenia sa nemusí 

dosiahnuť očakávaný kapitál. Spoločnosť môže mať problém so splácaním 

pravidelných splátok bankového úveru. 

 

Alternatívnym zdrojom financovania, ktorí môže zamedziť problémom 

spojeným so zvýšeným finančným rizikom sú dotácie z európskych fondov. Problémom 

je striktná byrokracia pri žiadosti o dotáciou a zároveň nutnosť reagovať na zverejnenú 

výzvu. Je dôležité sledovať zverejňované výzvy, na ktoré je možné s daným projektom 

reagovať. 
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5.11 Prínosy navrhovaného riešenia 

 

Zvýšenie výpočtového výkonu a zefektívnenie práce, ktoré sú spomínané 

v stanovených cieľoch projektu, nie sú jedinými prínosmi. Realizáciou projektu 

spoločnosť VURAL, a.s. očakáva pohyby pozitívnym smerom vo viacerých 

vnútropodnikových oblastiach. Očakávané prínosy, je možné rozdeliť do viacerých 

kategórií: 

1. Celkový výpočtový výkon 

a. Navýšenie celkového výkonu výpočtovej techniky 

2. Efektivita práce 

a. Zvýšenie efektivity práce 

3. Spracovanie dát  

a. Zvýšenie rýchlosti spracovania dát 

b. Zväčšenie objemu spracovaných dát pri rovnakom časovom intervale 

4. Poruchovosť 

a. Zníženie poruchovosti 

b. Minimalizácia času nutného na opravu výpočtovej techniky 

 

Navýšenie celkového výkonu výpočtovej techniky 

Nahradením starých počítačov novými a výmenou vybraných komponentov sa 

dosiahne posun hranice priemerného výkonu osobných počítačov na vyššiu úroveň, čím 

sa adekvátne zvýši aj celkový výpočtový výkon spoločnosti. 

 

Zvýšenie efektivity práce 

Spomínané navýšenie výpočtového výkonu umožní efektívnejšiu podporu 

podnikových procesov spoločnosti a tým aj efektívnejšiu prácu. 

 

Zvýšenie rýchlosti spracovania dát 

Rýchlosť spracovania rovnakého objemu dát sa podstatne zlepšila zavedením 

nových osobných počítačov do prevádzky. 
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Zväčšenie objemu spracovaných dát pri rovnakom časovom intervale 

Nové vybavenie je schopné pri rovnakom časovom intervale spracovávať oveľa 

väčší objem dát, ako to bolo pri starých PC. 

 

Zníženie poruchovosti 

Častá poruchovosť pôvodného počítačového vybavenia sa výrazne minimalizuje 

jeho vyradením a nahradením novým.  

 

Minimalizácia času strávenom nutného na opravu výpočtovej techniky 

Znížením poruchovosti sa docieli aj to, že IT pracovník spoločnosti nie je nútený 

stráviť toľko času opravou a údržbou vybavenia, ako to bolo pri starých osobných 

počítačoch. Jeho pracovná doba môže byť efektívnejšie využitá. 
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Záver 

 

Diplomová práca mala za úlohu vytvoriť návrh projektu vo vybranej firme 

s využitím metód, metodík a postupov projektového managementu podľa 

medzinárodnej organizácie IPMA. Cieľom projektu bolo obnoviť počítačové vybavenie 

spoločnosti VURAL, a.s. a dosiahnuť zvýšenie výpočtového výkonu a efektivity práce. 

 

Z obsahového hľadiska diplomová práca pozostáva z troch základných sekcií. 

Prvou sekciou sú teoretické východiská, ktoré popisujú analýzy použité v práci 

s využitím najmä odbornej literatúry. Teoretické východiská vytvárajú komplexný 

teoretický základ, na ktorom je postavený zvyšok diplomovej práce. Druhou sekciou je 

analýza súčasného stavu, čiže analýza situácie, v ktorej sa spoločnosť aktuálne 

nachádza. Analýza objasňuje vplyv vonkajších a vnútorných faktorov, ktoré  majú 

dopad na dianie v spoločnosti a zároveň obsahuje odporúčanie na realizáciu zámeru. 

Poslednou sekciou je samotná návrhová časť projektu, pozostávajúca z rôznych analýz 

a iných náležitostí, ktoré sa komplexne označujú ako predprojektová fáza projektu, 

respektíve plán projektu. 

 

Výsledky návrhovej časti slúžia ako podklad pre rozhodovanie vedenia, či sa 

spoločnosť  rozhodne požadovaný zámer realizovať. Pre vedenie spoločnosti dôležitými 

faktami sú odpovede na základné otázky: „Čo?“, „Koľko nás to bude stáť?“ a „Za aký 

časový interval?“. Zrozumiteľnejšie povedané: „Aké ciele chceme dosiahnuť?“, „Aké 

sú celkové náklady projektu?“ a „Aká bude doba trvania projektu?“. Plán projektu 

obsahuje vyššie špecifikované ciele a predpokladá celkové náklady vo výške necelých 

21 000 €. V tejto hodnote je zahrnutá aj rezerva projektu, ktorá je vo výške 10% 

celkových nákladov. Dĺžka projektu je odhadovaná na dobu 56 pracovných dní so 

začiatkom 1.7. 2012 a koncom 17.9. 2012.  

 

Motiváciou spoločnosti k realizácií projektu sú okrem naplnenia vytýčených 

cieľov aj iné prínosy projektu. Prínosy boli kategorizované do 4 oblastí: celkový 

výpočtový výkon, efektivita práce, spracovanie dát a poruchovosť. Nakoľko sa jedná 
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o predprojektovú fázu nie je možné určiť, či došlo k naplneniu stanovených cieľov, 

prípadne či sa dostavili očakávané prínosy. 

 

Vytýčené ciele diplomovej práce sa podarilo naplniť. Návrhová časť pokrýva 

problematiku v potrebnom rozsahu a obsahuje viaceré metódy a metodiky projektového 

managementu. Vytvorený návrh projektu bude predostretý na schválenie vedeniu 

spoločnosti a to rozhodne o jeho realizácií. 
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