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Abstrakt 

Bakalárska práca je zameraná na návrh projektu výstavby viacúčelového ihriska 

a aplikáciou metód projektového managementu do firmy GRACE Slovakia, s. r. o. 

Úvodná časť sa zaoberá teoretickými poznatkami z oblasti projektového managementu, 

následne je prevedená analýza súčasného stavu firmy a jej okolia. Výstupom práce je 

predprojektová štúdia pozostávajúca z čiastkových plánov pre monitorovanie a priebeh 

projektu. 

Abstract 

The bachelor thesis focuses on the project design of multifuncional court and 

application of project management methods in GRACE Slovakia, s. r. o. The first part is 

devoted to theoretical knowledge of project management, then it contains analysis of the 

current situation in the company and its environment. The outcome is a feasibility study 

consisting of partial plans for monitoring and course of a project.  
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ÚVOD 

 

V dnešnej modernej dobe je stále populárnejšie riešiť úlohy rôzneho charakteru 

prostredníctvom projektov. Rýchlosť vývoja nových technológií v hospodárstve, 

v sociálnom prostredí, vyvíjajúce sa celosvetové trendy vedú k potrebe 

komplexnejšieho a rozsiahlejšieho spracovania úloh, aby podnik bol udržateľný na trhu. 

Vzhľadom nato, že projekty slúžia pre komplexné riešenie úloh v spolupráci s rôznymi 

expertízami, projektový management si vyžaduje tímovú prácu. Iba v prípadoch, že 

tímová práca je efektívna sa skutočne môžu uplatniť výhody projektov.  

Začiatok vývoja projektového managementu ako nástroja zaznamenávame od 

50. rokov minulého storočia. Na rozdiel od bežného fungovania určitej organizácie, 

vďaka projektovému managementu je možné spracovávať údaje s vyššou rýchlosťou 

a s väčším zameraním na cieľ. Podnik si tak pripravuje priestor pre cielené riadenie 

zmien v projekte.  

Cieľom tejto bakalárskej práce je sledovať a následne nato využiť metódy 

a nástroje projektového managementu v spoločnosti GRACE Slovakia, s. r. o. 

Spoločnosť chce zefektívniť plánovanie výstavby viacúčelového ihriska a tým zvýšiť 

počet  výstavieb. Spomínaná spoločnosť nepatrí k veľkým firmám, preto je veľmi 

dôležitá správna analýza a príprava projektu. Dôležitou súčasťou je aj eliminácia rizík, 

ktoré vplývajú na projekt a mohli by ho negatívne zasiahnuť.  

Práca sa skladá z viacerých častí, kde prvá kapitola je úvod a posledná je záver. 

V prvej kapitole si vymedzíme ciele práce, metódy a postupy spracovania. Kapitola s 

číslom 2 budú popísané teoretické východiská, ktoré napomáhajú pri definovaní 

jednotlivých metód a nástrojov projektového managementu. V kapitole s  číslom 3 bude 

analyzovaná súčasná situácia podniku a v kapitola s číslom 4 sa zaoberá návrhom 

riešenia, kde konkrétne metódy a postupy projektového managementu budú znázornené 

na konkrétnom projekte.   
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1 CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 

 

Bakalárska práca sa zaoberá návrhom projektu viacúčelového ihriska v obci 

Mariánka. Tento projekt je nutné chápať ako určitý systém, na ktorý vplýva veľa 

faktorov. Či už z firemného prostredia, z politického alebo ekonomického hľadiska. 

Základnou chybou je neuvedomovanie si prepojenia s týmito faktormi. Má to veľký 

vplyv na plánovanie projektu a na jeho monitorovanie či výstavbu.  

Cieľom bakalárskej práce je implementácia nástrojov a metód projektového 

managementu do firmy a následná ukážka implementácie na konkrétnom projekte, čo je 

Projekt Mariánka. Vo firme nie je kladený dostatočný dôraz na plánovanie konkrétnych 

činností. To je problémom pri realizácii projektu. Nepriraďuje sa ani zodpovednosť 

konkrétnym osobám za vykonané alebo nevykonané činnosti. Na základe toho, firma 

prichádza o peniaze. To môže mať vplyv na výnosy firmy. Výsledok tejto bakalárskej 

práce by mohol zefektívniť fungovanie celého systému vo firme a pretransformovať 

spoločnosť na modernú organizáciu, ktorá sa dokáže reagovať na nové príležitosti a 

rýchlo sa adaptovať.  

Cieľom práce je vytvorenie predprojektovej štúdie, ktorá začína od rozdelenia 

prác, cez časový harmonogram, analýzu rizík až po určenie rozpočtu.  

Na spracovanie tejto tematiky sú použité metódy: 

 metóda logického rámca, 

 metódy časových analýz (Ganttov diagram, sieťové grafy, kritická cesta) 

 metóda RIPRAN), 

 metódy analýz (Porterov model konkurenčných síl, SLEPT analýza, 

SWOT analýza) 

 a nástroje: 

 software (Microsoft Project 2016), 

ktoré vyplývajú z projektového managementu podľa IPMA.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

 

Projektový management sa pokladá za pomerne mladý obor, hoci už v minulosti 

sme sa stretávali s veľkým množstvom aktivít, ktoré niesli prvky projektového 

managementu. Ako príklad si môžeme uviesť staroveké monumentálne stavby. Doba sa 

odvtedy rapídne zmenila, a však riešenie projektov v tíme má veľký význam aj  dnes. 

Štandardizáciu tohto odboru môžeme sledovať zhruba od 60. rokov 20. storočia, kedy 

vznikla potreba efektívne komunikovať a spolupracovať. Môžeme teda tvrdiť, že 

jedným z hlavných rozdielov projektového managementu v minulosti a dnes je časový 

horizont. V dnešnej dobe je dôraz kladený na rýchle a čo najefektívnejšie riešenie (2).  

2.1 Projektový management 

Existuje veľa definícii projektového managementu. Nemôžeme určiť, či je 

niektorá správna alebo nesprávna.  Všeobecne však môžeme povedať, že projektový 

management je spôsob myslenia pri riadení úloh a súhrn aktivít, ktoré spočívajú 

v plánovaní, organizovaní, vedení a kontrole zdrojov spoločnosti s relatívne 

krátkodobým cieľom, ktorý bol určený pre realizáciu špecifických zámerov a cieľov (1). 

Projektový management je proces plánovania, organizovania a využívania 

zdrojov pre úspešné dokončenie špecifických cieľov v projekte. Hlavnou úlohou 

projektového managementu je splniť všetky požiadavky na projekt pri dodržaní 

obmedzení. Typickými obmedzeniami sú zameranie projektu, čas a rozpočet. 

Vedľajším ale zároveň ambicióznejším cieľom projektového managementu je rozumne 

využiť zdroje potrebné k dosiahnutiu stanovených cieľov (2). 

   Štandardy 

Vývojom projektového manažmentu sa vytvárali aj jeho štandardy. Odlišujú sa 

od rôznych noriem či štandardov tým, že nevznikali na akademickej pôde, ale 

vychádzajú zo skúsenosti rôznych významných managerov. Tí ich nadobúdali pri 

prácach na rôznych projektoch (2). 
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Je viacej druhov štandardov pre projektový management, ale takmer v každom 

prípade sa jedná o práce určitých profesijných skupín, ktoré majú neštátny charakter 

a do problematiky vnášajú svoje skúsenosti a myšlienky, to aj v závislosti na sociálno-

kultúrnom prostredí, z ktorého vychádzajú. Tieto štandardy však majú podobnú 

filozofiu, používajú obdobné metódy aj názvoslovia (2).  

Medzi hlavné svetové štandardy radíme:  

 Project Management Body of Knowledge - PMBoK 

Tento štandard je vytváraný a udržovaný profesijným združením firiem 

a individuálnych projektov Project Management Institute (PMI). Základným 

prístupom štandardu PMBoK je procesné poňatie danej problematiky. Sú definované 

rodiny procesov, oblasti znalostí, jednotlivé procesy a ich vzájomné väzby. Všetky tieto 

procesy a procesné kroky majú definované svoje vstupy, výstupy a nástroje 

transformácie (2). 

 PRoject IN Controlled Environments – PRINCE 2 

Ďalším štandardom s procesným poňatím je Prince 2. Vznikol na základe 

britského ministerstva priemyslu a obchodu pre riešenie IT projektov. V dnešnej dobe 

sa tento štandard používa všeobecne, avšak mimo Veľkej Británie nie je využívaný tak 

často (2).  

 ISO 10 006 

V tomto prípade nejde o komplexný štandard, ani o samostatnú normu, ale o tzv. 

Smernicu akosti v managemente projektu. Projektový management je opäť vnímaný 

procesne (2). 

 IPMA Competence Baseline (ICB) 

Na rozdiel od predchádzajúcich je poňatie štandardu ICB, vytváraného a 

spravovaného profesijnou organizáciou International Project Management 

Association (IPMA) kompetenčné. Štandard teda nie je zameraný na presnú podobu 
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definovaných procesov a ich konkrétnych aplikácií, ale na schopnosti – kompetencie – 

projektových, programových a portfólio managerov a členov ich tímu. Vznikol v 60. 

rokoch na základe národných noriem niekoľkých európskych štátov. Cieľom nie je 

diktovať, ale iba odporučiť určité procesné kroky, je teda ponechaný veľký priestor pre 

kreativitu a vlastný názor. Problematika projektového managementu je v ICB rozdelená 

do troch základných kompetenčných oblastí : 

 technické kompetencie (metódy, techniky, nástroje),  

 behaviorálne kompetencie (mäkké schopnosti), 

 kontextové kompetencie (integračné a systémové znalosti a schopnosti) (2). 

 Medzi oblasťami kompetencií je veľmi vysoká previazanosť (2).  

2.2 Projekt 

Slovo projekt pochádza z latinčiny (proicere) a znamená hodiť niečo dopredu. 

Projekt je hlavným prvkom projektového managementu. Podľa Kerznera definujeme 

projekt ako akýkoľvek jedinečný sled aktivít a úloh, ktoré majú: 

•  daný špecifický cieľ, ktorý má byť jeho realizáciou splnený,  

•  definovaný dátum začiatku a konca realizácie,  

•  stanovený rámec pre čerpanie zdrojov potrebných k samotnej realizácii (4). 

 

Môžeme teda tvrdiť, že charakteristickými vlastnosťami projektu sú 

jedinečnosť a dočasnosť (4). 

   Trojimperatív projektu  

Metódu trojimperatívu používame, ak chceme posúdiť cieľ, časové dodržanie 

a dodržanie nákladov. Tento trojimperatív zakresľujeme v podobe trojuholníka a 

obsahuje trojicu veličín, a to: 

 cieľ, ČO máme splniť, 

 čas, KEDY to má byť zrealizované, 

 náklady, ZA KOĽKO sa má projekt zrealizovať (5).  
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Obrázok 1: Trojimperatív (Zdroj: vlastná tvorba) 

Na tento trojuholník je nutné sa pozerať ako na dynamický systém, ktorý 

musíme počas celej doby realizácie projektu sledovať a udržovať v rovnováhe. Aby sme 

dodržali rovnováhu týchto troch veličín, je nutné dobre zostaviť plán projektu, podľa 

ktorého je harmonogram prací koordinovaný. Pokiaľ budeme chcieť dosiahnuť určitý 

cieľ v čo najkratšom čase, bude potrebné zvýšiť náklady alebo poľaviť v požiadavkách 

na cieľ, prípadne ubrať/pridať z každého (4). 

   Úspešnosť projektu 

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ak má projekt správne nadefinovaný cieľ 

a splnil trojimperatív, jeho úspech je zaručený. Nemusí to platiť vždy a výsledok 

projektu v praxi môže byť nepoužiteľný. Práve z tohto dôvodu sa z praxe zaviedli 

ukazovatele. Tie majú za úlohu posúdiť úspech alebo neúspech projektu, tzv. kritéria 

úspechu projektu. Hlavnou požiadavkou na tieto kritéria je ich zrozumiteľnosť, 

jednoznačnosť a merateľnosť. Tieto kritéria je potrebné zostaviť, zhodnotiť, 

zanalyzovať a prediskutovať so zainteresovanými stranami pre každý nový projekt 

alebo nového zákazníka. Projekt môžeme nazvať úspešným, ak splníme nasledovné 

tvrdé kritéria úspechu. Napríklad, ak:   

 je projekt funkčný a požiadavky od zákazníka sú splnené, 

 sú uspokojené očakávania všetkých zainteresovaných strán, 

 je výstupný produkt projektu na trhu včas, v plánovanej akosti a cene, 

 je dosahovaná predpokladaná návratnosť vložených prostriedkov, 

 je v norme vplyv na životné prostredie a okolie všeobecne (2), (3), (6). 
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Pre úspešnosť projektu sú dôležité aj tzv. mäkké kritéria úspechu. Radíme 

medzi nich napríklad vyriešenie konfliktu s okolím, kvalifikačná pripravenosť obsluhy, 

motivácia projektového tímu a pod. (2).  

Ku kritériám úspechu je potrebné taktiež definovať kritéria neúspechu. Mali by 

si byť príbuzné, avšak potenciálne nezávislé. Medzi nich patrí:  

 prekročenie plánovaných termínov a nákladov, 

 nedosiahnutie plánovanej kvality produktu, 

 nepredpokladané vplyvy na životné prostredie, 

 nespokojný zákazník a zainteresované strany projektu, 

 nemožno produkt projektu umiestniť na trhu (2). 

 

2.3 Cieľ projektu 

Aby bol projekt úspešný, musí byť správne zadefinovaný cieľ projektu. Jednou 

z častých príčin neúspešného projektu je nesprávne či nekonkrétne zadefinovanie cieľa. 

Zadefinovanie správneho cieľa nie je jednoduché, avšak čím ,,povrchnejšie“ ho 

zadefinujeme, tým máme väčšiu šancu, že projekt bude patriť medzi neúspešné. 

Nejedná sa iba o technický popis realizácie, ale ide o potrebu, aby si zainteresované 

strany uvedomili, aký výsledok od projektu očakávajú a za akých podmienok má byť 

daný cieľ dosiahnutý (1), (2). 

K správnemu zadefinovaniu cieľa slúži technika SMART. 

   SMART 

Cieľ je správne definovaný v tom prípade, ak je: 

 S (specific)- špecifický, pretože potrebujeme vedieť, čo chceme,  

 M (measurable)- merateľný, pretože potrebujeme určiť, čo sme dosiahli, 

 A (agreed)- akceptovaný, pre istotu, že všetci zainteresovaní vedia a súhlasia, 

 R (realistic)- realistický, aby bol cieľ splniteľný, 
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 T (timed)- termínovaný, pretože bez jasného časového ohraničenia, by žiadny 

cieľ nemal zmysel (2), (4), (5). 

 

   Logický rámec 

Metóda logického rámca slúži ako pomôcka pri stanovení SMART cieľa a tiež 

ako podpora k ich dosiahnutiu. Základným princípom logického rámca je vzájomné 

logické prepojenie hlavných parametrov projektu. Hlavným dôvodom, prečo logický 

rámec vytvoriť, je zosúladenie pohľadov na danú problematiku všetkých 

zainteresovaných strán projektu. Podľa logického rámca by mal každý jednoznačne 

pochopiť: 

 prečo projekt realizujeme, 

 čo konkrétne preto musíme urobiť, 

 a ako to budeme robiť (2), (4). 

Nasledujúca tabuľka predstavuje príklad logického rámca. 

 

Tabuľka 1: Logický rámec (Zdroj: vlastná tvorba (podľa IPMA)) 

Zámer Popis 
Objektívne 

overiteľné 

ukazatele 

Spôsob overenia (zdroje 

týchto informácií) x 

Cieľ Popis 
Objektívne 

overiteľné 

ukazatele 

Spôsob overenia (zdroje 

týchto informácií) 

Predpoklady, za akých cieľ 

skutočne prispeje a bude v 

súlade so zámerom 

Výstupy Popis 
Objektívne 

overiteľné 

ukazatele 

Spôsob overenia (zdroje 

týchto informácií) 

Predpoklady, za akých 

výstupy skutočne budú viesť 

k cieľu 

Kľúčové 

činnosti 
Popis 

Zdroje (peniaze, 

ľudia...) 
Rozpočet 

Predpoklady, za akých 

kľúčové činnosti budú viesť 

k výstupom 

  Predbežné podmienky 
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Popis jednotlivých častí tabuľky: 

Zámer popisuje existenciu projektu (prínos a príčinu). Odpovedá na otázky 

prečo je nutné projekt realizovať a čo nám tento projekt má priniesť (4).  

 

Cieľ  popisuje konkrétnejšie zameranie projektu a odpovedá na otázku čoho 

konkrétne chceme dosiahnuť, akú zmenu má projekt zaistiť. Pre úspešný projekt je 

potrebné si uvedomiť, že pre jeden projekt môžeme stanoviť iba jeden cieľ (4). 

 

Výstupy bližšie popisujú, ako chceme cieľ dosiahnuť a čo všetko je potrebné 

vytvoriť a projektovým tímom ,,fyzicky“ realizovať, aby nastala už spomínaná zmena 

(4). 

 

Kľúčové činnosti ovplyvňujú realizáciu konkrétnych výstupov projektu.  Tak 

isto je v riadku nutné uviesť zdroje potrebné na samotnú realizáciu (zdroje finančné, 

počet ľudí, materiál, ... ) a časový rámec, ktorý odhaduje časovú náročnosť, danej 

skupiny aktivít (4).  

 

Objektívne overiteľné ukazatele v druhom stĺpci logického rámca musia 

dokázať, že zámer, cieľ a výstupy boli dosiahnuté. Za optimálne je zvoliť pre každý bod 

v prvom stĺpci tabuľky aspoň dva, potenciálne nezávislé ukazovatele, ktoré by mali byť 

merateľné. Ak nie sme schopní ukazovatele identifikovať, je potrebné pozmeniť 

formuláciu zámeru, cieľa a konkrétnych výstupov (9). 

 

Spôsob overenia, ktorý je v treťom stĺpci logického rámca, uvádza odkiaľ budú 

ukazovatele zistené, kto za ich overenie zodpovedá, aký čas a náklady overenie 

vyžaduje, kedy bude ukazovateľ overovaný a akým spôsobom to bude zdokumentované 

(9). 

Predpoklady alebo riziká, ktoré sa nachádzajú v poslednom stĺpci logického 

rámca, uvádzajú predpoklady, z ktorých sa vychádzalo pri jednotlivých krokoch, 
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podmieňujú realizáciu projektu, uvedenie rizík a hrozieb, ktoré musia byť kontrolované 

(2), (9).   

Predbežné podmienky zahrňujú pole tabuľky, kde sa uvádzajú také položky, 

ktoré musia byť splnené, aby bolo vôbec možné o celej tabuľke uvažovať (2). 

 

Logické prepojenie polí v tabuľke: 

Vertikálna väzba má smer zdola nahor. 

Kľúčové činnosti → Konkrétne výstupy → Cieľ → Zámer 

Ak uskutočníme kľúčové činnosti, tak výsledkom budú konkrétne výstupy. 

Pomocou nich dosiahneme požadovanú zmenu, čo znamená, že dosiahneme cieľ, ktorý 

prispieva k naplneniu zámeru (2), (9).  

Horizontálna väzba spája riadky logického rámca.  

Popis (zámer, cieľ, výstupy) → OOU → Spôsob overenia → Predpoklady 

Má rovnaký význam pre všetky riadky logického rámca. Ak položky v riadkoch 

splníme, postúpime o riadok vyššie. Splnenie týchto položiek dokážeme overiť 

pomocou ukazovateľov, tie overíme spôsobmi, pokiaľ platia predpoklady (prípadne 

ošetríme riziká) (2), (9).  

 

2.4 Životný cyklus projektu  

Životný cyklus projektu sa skladá z troch fáz, ktoré by mali byť súčasťou 

každého projektu. Sú to fáze: 

 predprojektová, 

 projektová, 

 poprojektová. 
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Vo všeobecnosti môžeme povedať, že predprojektová fáza sa venuje príprave 

projektu, realizáciou projektu sa zaoberá projektová fáza a poprojektová časť 

vyhodnocuje výsledky projektu (10). 

 

   Predprojektová fáza 

Úlohou tejto fázy je preskúmať príležitosti pre realizáciu projektu a na základe 

toho posúdiť realizovateľnosť konkrétne daného zámeru. Do tejto fáze niekedy býva 

zahrnutá aj vízia, prvotná myšlienka, žeby sa nejaký projekt mohol realizovať. Takisto 

je potrebné upresniť cieľ projektu, odhadnúť dôležité hodnoty nákladov a prínosov, 

určiť počet a kvalifikáciu potrebných pracovníkov, zvážiť významné riziká ohrozujúce 

úspech projektu. Ak výsledky predprojektových úvah a analýz ukážu, že nápad na 

projekt nie je prínosný či realizovateľný, alebo nespĺňa požiadavky, je lepšie projekt 

ukončiť a nepúšťať sa do jeho rozpracovania. V tejto fáze je potrebné spracovať dva 

základné dokumenty:  

 Štúdia príležitosti (Opportunity Study), ktorej výsledkom je odporučenie 

prípadne neodporučenie zmýšľaný projekt realizovať a v prípade odporučenia aj 

prvá podrobnejšia charakteristika projektu. Štúdia obvykle pozostáva z analýzy 

podnetov (od trhu, zákazníkov, vedenia, objavov, konkurencie), analýzy 

príležitosti (na trhu, z hľadiska finančných či personálnych zdrojov), analýzy 

hrozieb a nutných reakcií na nich, analýzy problémov a rizík, základných 

koncepcií a predpokladov a odhadu nádejnosti zámeru. 

 Štúdia realizovateľnosti (Feasibility Study), ktorá sa vykonáva v takom 

prípade, ak je rozhodnuté na základe vyššie uvedenej štúdie príležitosti, že sa 

projekt bude realizovať. V takom prípade ukazuje najvhodnejšiu cestu 

k realizácii, upresňuje obsah projektu, termíny zahájenia a ukončenia, taktiež 

odhaduje celkové náklady a významné zdroje (4), (10).  

V niektorých prípadoch sa stretávame so spracovaním jediného dokumentu v 

tejto fáze a to s dokumentom, ktorý nazývame predprojektová úvaha, ktorá v sebe 

kombinuje obe spomínané štúdie.(4) 



22 

 

   Projektová fáza  

V prvom rade je nutné si uvedomiť, že poprojektová fáza nemusí priamo 

nadväzovať na fázu predprojektovú a je možné ju uskutočniť až po niekoľkých 

mesiacoch alebo rokoch. Tento časový úsek sa nazýva inkubačná doba projektu. 

V takomto prípade ale musíme brať do úvahy, že behom inkubačnej doby sa mohlo 

zmeniť veľa premenných. Preto stojí za zváženie opätovne previesť niektoré analýzy či 

štúdie nanovo (4). 

Projektová fáza zahrňuje vytvorenie projektového tímu, tvorba plánu projektu 

a jeho realizácia  a na koniec odovzdanie výsledkov. Táto časť je najobsiahlejšia, preto 

ju môžeme rozdeliť na štyri časti: 

 Zahájenie – start-up – upresnenie cieľa, definovanie požadovaných výstupov, 

základné personálne obsadenie, kompetencie, atď. Výstupom je zakladacia 

(identifikačná) listina projektu. Dokument, ktorý definuje základné technicko-

organizačné parametre projektu a kde je možné uviesť všetky spomínané 

informácie.  

 Plánovanie – v tejto časti už musí byť ucelený projektový tým, ktorí rieši 

konkrétne zadanie a vytvára plán projektu. Po jeho schválení sa stáva 

počiatočným plánom, tzv. baseline. 

 Realizácia – vlastná realizácia by mala byť zahájená tzv. kick-off meetingom, 

kde sa stretnú všetky zainteresované strany a spoločne sa rekapituluje celý plán 

riadenia, harmonogram projektu a samotná realizácia projektu začína. Počas 

celej realizácie projektu, je nutné realizáciu stále sledovať a porovnávať jej 

priebeh s plánom. Ak sa zistia odchýlky od plánu, nečakaných reakcií na 

vzniknuté zmeny alebo nové zistenia, je nutnosť uskutočniť korekčné opatrenia, 

preplánovať alebo vytvoriť nový, upravený baseline projektu.  

 Ukončenie – close-out – skutočné a protokolárne predanie výstupu projektu, 

fakturácia. Projektový tým spracuje záverečnú správu, kde sú zhrnuté skúsenosti 

z realizácie a doporučenie pre budúce projekty. Následne nato je projektový tým 

rozpustený (2), (4), (10).  
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   Poprojektová fáza  

Poprojektová fáza slúži na zhodnotenie nových poznatkov a skúseností 

z realizácie projektu aj na analýzu chýb, ktorým je nutné sa v ďalších projektoch 

vyvarovať. V niektorých projektoch sa prínosy dostavia až po uplynutí určitej doby. 

V týchto prípadoch sa projekt hodnotí až po tomto termíne a hodnotenie prevádza 

nezávislý tím (10). 

 

2.5 Časové plánovanie projektu 

Podstatnou súčasťou plánu projektu je časový harmonogram. Ten obsahuje 

informácie o tom, v akých časových sledoch budú časti projektu prebiehať. K týmto 

jednotlivým častiam sú tiež priradené realizačné zdroje. Využívaním zdrojov k výkonu 

zadania každého úseku sa postupne dostávame k realizácii výstupu konkrétnej časti 

a následne i celého projektu (4). 

Časový rozpis projektu môžeme zobrazovať pomocou diagramu 

a harmonogramu, ktorý prehľadne podchytáva veľké množstvo informácii pre riadenie 

projektu. Dôležité sú: 

 míľniky a dôležité termíny, 

 logické hierarchické štruktúry častí prevedené do časových sledov úloh, 

 údaje o predpokladanej dĺžke trvania jednotlivých úsekov úloh, 

 väzby častí práce – tie pomáhajú zachovať logiku výkonu úloh aj pri časových 

zmenách v harmonograme, 

 rôzne informácie, ktoré napomáhajú k údržbe harmonogramu a procesy spojené 

s riadením projektu (2), (4).  

Diagramy a harmonogramy sa používajú pre celkové zhrnutie a prehľad veľkého 

množstva informácii (2). 
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   Hierarchická štruktúra rozdelenia prác – WBS 

WBS (Work Break Down) je používaná k ,,rozbitiu“ cieľa na menšie výstupy 

a výsledky. Táto dekompozícia prebieha z hora dole, tzn. od hlavných výstupov k tým 

čiastkovým (2). 

Podstatou tejto stromovej štruktúry je sprehľadnenie celého projektu. Taktiež, 

aby sa nevytvárali zbytočné výstupy a aby sa neprehliadli kľúčové výstupy, ktoré sú 

podstatné pre projekt. Toto delenie sa rozdeľuje na úrovne, kde najnižšia úroveň 

obsahuje konkrétne výstupy (2). 

 

 

Obrázok 2: WBS (Zdroj: (2)) 

 

 

   Ganttove diagramy  

Úlohy bývajú organizované postupne z hora nadol(viď tabuľka 2) spolu 

s časovou osou, ktorá je rozvinutá v horizontálnej línii. Výhodou týchto diagramov je, 

že sú jednoduché a ľahko vytvoriteľné. Naopak, slabinou je, že nezobrazujú väzby 

medzi jednotlivými úlohami a pri zmene v dĺžke alebo začiatku úlohy sa do zvyšku 

časti harmonogramu neprenesie zmena (4). 
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Tabuľka 2: Ganttov diagram (Zdroj: vlastná tvorba (4)) 

 

1.3.2016 2.3.2016 3.3.2016 7.3.2016 10.3.2016 12.3.2016 

Činnosť 1             

Činnosť 2             

Činnosť 3             

Činnosť 4             

Činnosť 5             

Činnosť 6             

Činnosť 7             

 

   Diagramy míľnikov 

Míľnik je jednoduchý časový údaj, ktorý je naviazaný na nejakú udalosť. Tieto 

diagramy sú podstatne jednoduchšie ako Ganttove, majú však navyše jednu slabinu – 

vôbec nevyznačujú úlohy a ich dĺžku trvania.  

V praxi sa skôr používa jeho tabuľkové prevedenie, čo je v podstate jednoduchý 

prehľad dátumov (4). 

 

Tabuľka 3: Diagram míľnikov (Zdroj: vlastná tvorba) 

Míľniky projektu Termín 

Zahájenie projektu 1.2.2016 

Zahájenie schôdzky projektového tímu 20.3.2016 

Ukončenie Etapy 1  30.4.2016 

Ukončenie Etapy 2 15.5.2016 

Predanie k testovaniu 1.6.2016 

Zahájenie akceptačnej procedúry 15.6.2016 

Akceptačné jednanie 16.6.2016 

Ukončenie projektu 30.6.2016 
 

 

   Sieťové grafy 

Metóda kritickej cesty CPM (Critical Path Metod) a metóda PERT (Program 

Evaluation and Review Technique) sú si veľmi podobné. Obe dovoľujú flexibilnú 
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údržbu harmonogramu. Aj v takom prípade, ak v niektorej čiastočnej úlohe nastane 

zmena (11). 

 

Výhodami sú: 

 obsahujú veľa informácii, ktoré sú vhodne prezentované, 

 umožňujú hľadať alternatívy a analyzovať štatistické údaje, skúmať odchýlky, 

 definovaná kritická cesta – tá ukazuje na činnosti, kde je potreba upriamiť 

najväčšie úsilie pre dodržanie harmonogramu v kritickej situácií alebo 

pozornosť pri neskorších časových zmenách (9), (11).  

Nevýhodou sieťových grafov je ich zložitosť. Pre nezaškoleného pracovníka 

alebo nezainteresovanú osobu môžu tieto metódy pôsobiť chaoticky.  

 

Základom je zistiť časový rozvrh aktivít projektu. Vypočítavame:  

 Termíny - najskôr možného začiatku a konca a najneskorší prípustný začiatok a 

koniec.   

 Rezerva celková - časové obdobie, o ktoré sa môže činnosť oneskoriť bez toho, 

aby ohrozila kritickú cestu. Činnosti s nulovou celkovou rezervou sú kritické.  

 Rezerva voľná - časové obdobie, o ktoré sa môže činnosť oneskoriť bez toho, 

aby oneskorila najskôr možný začiatok nasledujúcej činnosti.  

 Kritická cesta - najdlhšia cesta v grafe od počiatočného po koncový uzol ( na 

Obrázku 5 označená zelenými šípkami), ktorá udáva najkratšiu možnú dobu 

realizácie projektu. Akákoľvek zmena na kritickej ceste má za následok zmenu 

doby trvania celého projektu (7), (11). 

Pre výpočet kritickej cesty musíme pre každú činnosť spočítať: 

 ZM – najskôr možný začiatok činnosti; ten je daný najskôr možným 

okamihom, kedy činnosť môže byť zahájená,  

 KM – najskôr možný koniec činnosť; ten je daný najskôr možným okamihom, 

kedy činnosť môže byť ukončená, 
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 KP – najneskôr prípustný koniec činnosti; ten je daný okamihom, kedy 

činnosť môže byť najneskôr ukončená tak, aby neprišlo k ohrozeniu konečného 

termínu celého projektu, 

 ZP – najneskôr prípustný začiatok činnosti; ten je daný okamihom, kedy 

činnosť môže byť najneskôr začatá, aby neprišlo k ohrozeniu konečného termínu 

celého projektu (8). 

 

 

Obrázok 3: CPM (Zdroj: vlastná tvorba z predmetu KVM) 

 

2.6 Zdroje projektu 

Management zdrojov spočíva v plánovaní zdrojov, ich identifikácia a pridelenie 

s ohľadom na potrebné schopnosti. Súčasťou je taktiež optimalizácia spôsobu ich 

využívania v rámci časového harmonogramu, monitorovanie a riadenie. Za zdroje 

možno považovať ľudí (pracovníci, zamestnanci), zariadenie a infraštruktúra (náradie, 

vybavenie, služby, informačné technológie – informácie, dokumenty, peňažné fondy, 

atď.). Tieto zdroje musia zabezpečiť pracovníkom všetko potrebné k úspešnému plneniu 

úloh. To sú technické, behaviorálne a kontextové kompetencie, zároveň musia mať 

adekvátne informácie a nástroje a taktiež musia prejsť potrebnými školeniami a 

tréningami, ktoré im požadované úlohy umožnia reálne a úspešne splniť (2). 

Kapacitné plánovanie projektu sa zaoberá procesmi, ktoré sú potrebné 

k realizácii projektu z hľadiska zdrojov, teda prostriedkov a pracovných síl 
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prostredníctvom analýzy potrieb. Výsledkom je určiť, aké pracovné sily, materiál, 

energie, stroje sú potrebné k realizácii činnosti a či tieto zdroje budú k dispozícii (2)  

Hlavné procesy:  

 Určenie potrebných zdrojov projektu a nárokov na nich – pre kapacitné 

plánovanie projektu sú podkladmi hlavne štruktúra projektu, súpis činností a 

časový plán projektu.  

 Zostavenie a analýza rozvrhu zdrojov projektu – výstupom kapacitného 

plánovania je výpočet rozvrhu zdrojov podľa časového plánu projektu a jemu 

odpovedajúcich nárokov jednotlivých činností na zdroje. 

Výstupom sú tabuľky, ktoré zobrazujú zhrnutie a sumarizáciu zdrojov. 

Nutnosťou pre úspešnú realizáciu projektu je pravidelné kontrolovanie čerpania 

nákladov a zdrojov. Ak výška plánovaných zdrojov je vyššia ako disponibilná, je 

potrebné nájsť iné riešenie a súčasne, ak sa v priebehu realizácie zvýšia požiadavky na 

zdroje, musíme nájsť takú činnosť, kde je možné dosiahnuť úspor (2). 

 

2.7 Riadenie nákladov a finančné riadenie  

V tomto kroku sa zostaví rozpočet projektu, ktorý má nadväznosť na časový 

plán a plán zdrojov projektu. Rozpočet je dokument, ktorý zaujíma všetky 

zainteresované strany.  Vytvorenie rozpočtu pre projekt sa skladá z dvoch procesov, a to 

riadenie nákladov a finančného riadenia.  

Riadením nákladov sa odhadujú náklady jednotlivých činností. Spolu 

s režijnými sa tak zostaví aj celý rozpočet projektu. Zostavený rozpočet sa behom 

projektu porovnáva so skutočnými nákladmi a aktuálnou situáciou. Vďaka tomu 

získame skutočnú podobu rozpočtu projektu. 

Finančné riadenie sa zaoberá finančnými zdrojmi, ktoré by mali byť 

k dispozícii v určitú dobu a v určitej výške (2), (4).  
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   Rozpočet a náklady 

Rozpočet je dokument, ktorý sa skladá z nákladov a výnosov. Náklady ďalej 

môžeme rozdeliť na priame a nepriame. U priamych nákladov možno jednoznačne určiť 

vzťahy s konkrétnymi časťami projektu a sú pre projekt prioritné. Pri nepriamych 

nákladoch nie je možné jednoznačne určiť, ako presne súvisia s jednotlivými riešenými 

projektami a ako vplývajú na celú organizáciu. Sú k danému projektu pridelené na 

základe podielu. Medzi takéto náklady patrí napríklad spotreba energie (2), (4). 

 

   Metódy určenia nákladov 

V dnešnej dobe existuje veľa metód, pomocou ktorých je možné stanoviť 

náklady. Avšak zvolenú metódu je potreba si prispôsobiť tak, aby pasovala na 

konkrétny projekt.  

Medzi najpoužívanejšie metódy stanovenia nákladov patrí:  

o Analogické odhadovanie – zhora dole – vychádza zo skutočných nákladov 

minulých projektov a prenáša ich na súčasný. Nie je časovo náročný ani 

príliš presný. 

o Expertné odhady – manažéri a členovia tímu odhadujú náklady na základe 

ich doterajších skúseností. Používame ju, keď je časovo a a nákladovo 

náročné overovať ceny zdrojov. 

o Parametrické modelovanie – využívame matematický model, ktorý je 

založený na známych parametroch. Tie sa líšia podľa typu projektu 

a realizovanej práce. Delíme:  

o  Regresná analýza – na základe štatistického spracovania 

predchádzajúcich hodnôt sa odhadujú budúce hodnoty.  

o  Krivka osvojovania znalostí – tento odhad sa zakladá na opakovaní 

činnosti, ktoré v projekte prevádzame stále dokola. Ak sa skúseností 

pracovných síl zvýšia, náklady na jednotku sa znížia, pretože sa čas 

potrebný na dokončenie činnosti sa skráti.  

o Odhadovanie zdola nahor – tento proces začína pri nulových celkových 

nákladoch. Postupne pričítame náklady na každú položku hierarchickej 
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štruktúry práce až nakoniec sumarizáciou získame celkové náklady. Je to 

síce nákladne a časovo náročné, ale metóda pomáha znížiť riziko zle 

odhadnutých nákladov. 

o Pomocou softwaru – špecializované softwarové produkty, simulační 

software, štatistický software, tabuľkové procesy,  

o Analýza ponúk dodávateľov – porovnávanie cien v ponukách 

potencionálnych dodávateľov (2), (4). 

Rozpočet sa na jednej strane skladá z nákladov a na druhej z výnosov. 

Neziskové projekty by mali mať výšku nákladov zhodnú s výškou výnosov. Tak isto pri 

plánovaní rozpočtu a nákladov je potreba si vytvoriť rezervy, ktorými pokryjeme 

prípadné riziká alebo nepredvídateľné výdaje. Rezervu môžeme stanoviť, ako určité 

percento z celkových výdajov (2), (4). 

 

2.8 Riadenie rizík 

Za riziká považujeme neurčité vplyvy alebo javy, ktoré vplývajú na projekt a 

môžu pozitívny alebo negatívny vplyv (hrozba). Preto musíme riziká riadiť a pre každé 

zanalyzované riziko je vhodné vytvoriť také opatrenia, ktoré znížia dopad alebo 

pravdepodobnosť jeho výskytu (2). 

 

   Analýza rizík  

Komplexná analýza rizík sa robí na začiatku riešenia projektu, kde stanovíme 

všetky rizika pre všetky činnosti, ktoré prebiehajú v projekte. Skladá sa z nasledujúcich 

procesov:  

 Identifikácia rizika – V tomto kroku zaznamenáme a popíšeme také riziká, 

ktoré môžu projekt ohroziť. Ak projektový nemá zoznam rizík z minulých 

projektov, môže na ich identifikáciu použiť metódu brainstormingu.  

 Posúdenie rizika – Následne riziko ohodnotíme. A to pomocou odhadu 

pravdepodobnosti výskytu  určitého nebezpečia. Taktiež ohodnotíme výšku 

predpokladaného nepriaznivého dopadu na samotný projekt – finančné škody. 
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Pre takéto odhady sa využívajú tabuľky, kde sú údaje o pravdepodobnosti 

výskytu týchto javov alebo využijeme expertné odhady. Posúdenie môže byť 

kvalitatívne, kde hodnotu pravdepodobnosti a straty ohodnotíme slovne, alebo 

kvantitatívne, kde je hodnota pravdepodobnosti a dopadu vyjadrená číselne.  

 Odozva na zistené riziká – V poslednom kroku znižujeme hodnotu rizika na 

takú úroveň, aby nemali veľký dopad na projekt a tak bol projekt úspešný. Čím 

je hodnota zisteného rizika väčšia, tým viac by sme mali nájsť také opatrenie, 

ktoré by túto hodnotu čo najviac znížilo (2), (10). 

Najčastejšie sa využívajú nasledovné opatrenia:  

 Poistenie nepriaznivej udalosti – riziko sa prenesie na iný subjekt 

 Zmiernenie navrhnutým opatrením – tento návrh by mal znížiť hodnotu 

pravdepodobnosti vzniku hrozby alebo zníženie nepriaznivého dopadu na 

celkový chod projektu. 

 Vylúčenie rizika – činnosť obsahujúca riziko nahradíme takou, ktorá ho 

neobsahuje. 

 Vytvorenie rezervy na riziko – kompenzuje riziko, môže byť časová alebo 

nákladová 

 Záložný plán – pre prípad, že by riziko nastalo.  

 Prijatie rizika – ak hodnota nie je príliš vysoká a opatrenie by mohlo byť 

nákladnejšie, prijmeme riziko (2), (10). 

Po identifikácii a zhodnotení rizika, ich ale naďalej sledujeme, pretože počas 

projektu sa môžu zmeniť Vtedy potrebné analýzu rizika previesť znovu (2). 

   Metóda RIPRAN  

Metóda RIPRAN je jednou z veľa analýz rizík, ktorá sa skladá z týchto častí: 

1. Identifikácia nebezpečenstva projektu 

2. Kvantifikácia rizika projektu 

3. Reakcia na rizika projektu 

4. Celkové posúdenie rizík projektu 
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V prvom kroku tejto metódy projektový tým identifikuje možné hrozby a riziká 

a zapíše pomocou tabuľky do zoznamu. Následne hľadá scenár, ktorý dané riziko 

vyvolá. Tiež je možné začať scenárom, ktorý odhaduje, čo v projekte môže nastať 

a hľadať spúšťač, riziko (2).  

 

V druhom kroku nasleduje kvantifikácia rizík. Tabuľku rozšírime 

o pravdepodobnosť výskytu scenára, o hodnotu dopadu scenára na riziko a o výslednú 

hodnotu, ktorú vypočítame z vyššie uvedeného vzorca.  

 

Vyjadrenie hodnôt pravdepodobnosti:  

 vysoká pravdepodobnosť- VP – nad 66%, 

 stredná pravdepodobnosť- SP – 33-66%, 

 nízka pravdepodobnosť-NP – pod 33% (9). 

Vyjadrenie hodnôt dopadu rizika:  

 veľký nepriaznivý dopad – VD – škoda cez 20% z celkovej hodnoty 

projektu – Ohrozenie cieľa, termínu, prekročenia rozpočtu, 

 stredný nepriaznivý dopad – SD – škoda 0,51-19,5% z celkovej hodnoty 

projektu – ohrozenie termínu, nákladov, zdrojov čiastočnej činnosti, 

 nízky nepriaznivý dopad – ND – škody do 0,5% z celkovej hodnoty 

projektu – dopady vyžadujúce zásahy do plánu projektu (9). 

V treťom kroku znižujeme hodnotu rizika a to vhodným opatrením tak, aby 

hodnota bola akceptovateľná. A pridáme do tabuľky (9). 

 

V poslednom kroku metódy RIPRAN sa posudzuje celková hodnota rizika. 

Prehodnotíme zistené výsledky a posúdime, či nie je projekt rizikový a či bez veľkých 

komplikácii a bez značných smien je projekt realizovateľný (9). 
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Tabuľka 4: Výpočet celkovej hodnoty rizika (Zdroj: vlastná tvorba (9)) 

  
Veľký  

nepriaznivý dopad - 

VD 

Stredný  

nepriaznivý dopad - 

SD 

Nízky  

nepriaznivý dopad - 

ND 

Vysoká 

pravdepodobnosť- 

VP 

Vysoká hodnota rizika 

- VHR 

Vysoká hodnota rizika 

- VHR 

Stredná hodnota rizika 

- SHR 

Stredná 

pravdepodobnosť - 

SP 

Vysoká hodnota rizika 

- VHR 

Stredná hodnota rizika 

- SHR 

Nízka hodnota rizika - 

NHR 

Nízka 

pravdepodobnosť - 

NP 

Stredná hodnota rizika 

- SHR 

Nízka hodnota rizika - 

NHR 

Nízka hodnota rizika - 

NHR 

 

Podľa nasledovného vzorca môžeme riziku priradiť jeho hodnotu:  

 

Hodnota rizika = pravdepodobnosť vzniku rizika * predpokladaný dopad na projekt 

 

Metóda RIPRAN patrí medzi tie zložitejšie a prácnejšie. To však prináša 

presnejšie výsledky analýzy rizík a projektový tím podporuje v hľadaní optimálnych 

riešení znižovaním rizika. To zaručuje väčšiu pravdepodobnosť úspešného projektu (9). 

 

Tabuľka 5: Metóda RIPRAN (Zdroj: vlastná tvorba) 

Riziko č. 1   
Hrozba Nedodržanie rozpočtu projektu. 
Scenár Zvýšenie nákladov. 
Pravdepodobnosť SP 
Dopad stredný 
Hodnota rizika SHR 
Opatrenie Kontrola reálnosti nákladov, finančná rezerva. 

 

 

2.9 Ukončenie projektu  

Ukončením všetkých činnosti v projekte ešte neznamená, že projekt naozaj 

skončil. Práve tu by mala nastať fáza poprojektová (fáza vyhodnotenia), kde sa 

vyhodnotia ciele projektu, porovnávajú sa plánované a skutočné hodnoty všetkých 
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merateľných výsledkov, rekapitulujú sa zmeny predmetu projektu, skontrolujeme, či sa 

naplnil plán kvality, atď. Na základe týchto informácii vytvoríme dokument Poučenie 

z realizácie (2).  

 

Takisto by mala nastať tzv. upratovacia fáza projektu. Tá obsahuje všetky 

činnosti a úkony, ktoré sú spojované s vyhodnotení,, kontrolou a uložením dokumentov, 

ktoré s konkrétnym projektom súvisia. V tejto fáze prebieha:  

 overenie a dokumentácia výstupu projektu,  

 uzavretie  internej  administratívy,  účtovnícke  vyrovnanie  nespotrebovaných  

zdrojov projektu,  

 záverečné usporiadanie a archivácia projektovej dokumentácie (2).  

 

Podstatné pre každý projekt je, že presné určenie momentu zahájenia 

a ukončenia projektu je nutným predpokladom pre vyhodnotenie toho, či projekt splnil 

svoj plánovaný trojimperatív a ďalšie náležitosti (2). 
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3 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU  

 

V tejto časti bakalárskej práce budú základné informácie o firme GRACE 

Slovakia, s. r. o., jej súčasný stav a faktory, ktoré na firmu vplývajú. Skúmané budú 

vnútorné aj vonkajšie faktory a takisto bude prevedená analýza SWOT. 

 

3.1   Charakteristické vlastnosti spoločnosti 

GRACE Slovakia, s. r. o. je firma, ktorá bola založená pre komplexné riešenia 

verejných či súkromných prevádzok, tiež obchodných, školských, obecných aj úradných 

prevádzok. Predmetom činnosti tejto firmy je poskytovať kompletné služby vo 

vybavení a servise výpočtovej techniky, didaktickej techniky, elektrotechniky. 

Spoločnosť sa zameriava hlavne na realizáciu športových ihrísk s umelým trávnikom 

určených pre všetky druhy športu, napr.: futbal, tenis, basketbal, volejbal, minifutbal, 

hádzanú a pod. (14). 

 

LOGO:  

 

Obrázok 4: Logo (Zdroj: (15)) 
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   Spolupráca so spoločnosťami 

Spoločnosť spolupracuje s talianskou firmou Radici Pietro Industries and 

brands, S.p.A., ktorá je výrobcom umelých trávnikov značky Sit-in. Tá je držiteľom 

certifikátu  č. CERT- 11205-2002-AQ-MIL-SINCERT a riadi sa systémom výroby 

podľa EN ISO 9001. Taktiež firma spolupracuje s akciovou spoločnosťou z českej 

republiky, JUTA, a. s.  a s belgickou spoločnosťou DOMO, ktorá pod značkou Sports 

grass má cez 50 mil. m2 športových povrchov po celkom športovom svete (14). 

 

3.2   SLEPT analýza 

SLEPT analýza skúma sociálne, legislatívne, ekonomické, politické 

a technologické faktory. Skúmame okolie podniku, ktorý viac či menej ovplyvňuje 

každú firmu na trhu.  

   Sociálne faktory 

Ak sa jedná o demografický vývoj Slovenskej republiky, ten má od roku 2006 

tendenciu rásť a zvyšovať reprodukciu. Medzi tieto vplyvy patrí aj proces starnutia. To 

má za následok zvýšenie priemerného veku u oboch pohlaví populácie. Z výskumu 

sčítania obyvateľstva k 31. decembru malo Slovensko 5 421 349  obyvateľov. 

Živonarodených detí k tomuto dátumu bolo 55 033 a zomretých 51 346 osôb. 

Prirodzený prírastok v krajine je kladný, pretože sa narodilo o 3 687 detí viac ako 

zomrelo. Celkový prírastok obyvateľstva bol 5400 osôb, pretože zahraničnou migráciou 

pribudlo 1 713 osôb (13). 

V dôsledku nekvalifikovaných pracovníkov je ohrozená budúcnosť stavebníctva. 

To ma priamy súvis s poklesom záujmu o vzdelanie v tomto odvetví. Priemerný vek 

pracovníkov na stavbách sa pohybuje od 35 do 45 rokov a ročne sa zvyšuje.  

Z hľadiska územného, firma sídli v Trnavskom kraji. Ten je považovaný za 

hospodárske centrum. Firme to pomohlo získať dobrú strategickú výhodu. Spoločnosť 

má veľmi dobrú povesť medzi svojimi zákazníkmi, čo je najlepšou reklamou pre 

nových zákazníkov.  
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   Legislatívne faktory 

Spoločnosť GRACE Slovakia, s. r. o. ako aj z názvu vyplýva, má právnu formu 

podnikania s ručením obmedzeným. Na základe toho sa riadi obchodným zákonníkom. 

Tiež sa riadi zákonmi Slovenskej republiky, ktoré musia byť v platnom znení. 

A to: 

 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, 

 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, 

 455/1991 Zb. - Živnostenský zákon, 

 250/2007 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľa, 

 136/2001 Z. z. - Zákon o ochrane hospodárskej súťaže (12). 

   Ekonomické faktory 

Patria sem makroekonomické ukazatele, medzi ktoré radíme rast HDP, miera 

nezamestnanosti a inflácia. HDP Slovenskej republiky vzrástla o 2,5 oproti minulému 

roku a má tendenciu stáleho rastu. HDP v bežných cenách vzrástol o 2,49% a tak isto aj 

v stálych cenách, čo zaznamenal Štatistický úrad SR. Pokles nezamestnanosti prispieva 

k priaznivému vývoju v stavebníctve. Štatistický úrad SR zaznamenal oproti minulému 

roku pokles nezamestnanosti o 0,3%. Celková miera nezamestnanosti pre Slovenskú 

republiku je 12%. Inflácia na Slovensku je 1%. 

Spoločnosť GRACE Slovakia, s. r. o. prevádzkuje svoju pracovnú činnosť nie 

len na Slovenskom trhu, ale tak isto aj v zahraničí. Čiže pre firmu je menový vývoj 

taktiež dôležitý. Vývoj menového kurzu je ovplyvnený zahájením devízových 

intervencií SNB pre oslabenie eura.  

Priaznivý dopad má pre firmu aj zníženie nákladov na pohonné hmoty. To je 

zapríčinené znížením cien ropy na zahraničných trhoch, kde je nadmerná ťažba ropy 

a jej ponuka výrazne prevyšuje dopyt.  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1964-40
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-311
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-455
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-250
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-136
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Veľký vplyv na tento druh podnikania majú aj klimatické podmienky. 

Stavebníctvo na základe priaznivých podmienok profitovalo zo silného ekonomického 

rastu krajiny.  

   Politické faktory 

Tieto faktory veľmi úzko súvisia s legislatívnymi faktormi, ktoré sa na základe 

politickej situácie môžu meniť. Politická situácia v krajine je teda jedným z faktorov, 

ktoré ovplyvňuje úspešné podnikanie. Ku dnešnému dňu politická situácia na slovenskú 

nepraje podnikateľom. A to vplyvom nestabilnej parlamentnej vlády a neustáleho 

zvyšovania daní. Keďže firma dováža umelé trávniky aj od zahraničných dodávateľov, 

vplyv zahraničnej politiky ma tak isto dopad na firmu. 

   Technologické faktory 

Pre stabilné postavenie na trhu je pre firmu dôležité, aby držala krok 

s modernými technológiami a s pracovala s najnovšími materiálmi, ktoré budú čo 

najmenej ekologický závadné.  

 

3.3 Analýza odborového okolia 

Túto analýzu prevedieme pomocou Porterovho modelu 5 konkurenčných síl. 

   Konkurenčná rivalita 

V oblasti výstavby a údržby multifunkčného ihriska je konkurencia veľmi silná. 

Firma už má svoje ,,meno“ medzi zákazníkmi a snaží sa naďalej svojím zákazníkom 

poskytnúť určitý štandard. Týmto si buduje meno spoľahlivého a stáleho partnera. Na 

Slovensku je niekoľko väčších konkurentov v stavebnom priemysle, ktoré sa venujú 

výstavbe multifunkčných ihrísk a ich údržbe. Hlavnými konkurentami sú M.Cup, s. r. 

o., SCANSIS SLOVAKIA, s. r. o., Sportacademy, dArien, s. r. o., Centaury +. 

Spoločnosť už je na trhu niekoľko rokov a majú sieť vlastných zákazníkov.  

U svojich zákazníkov firma vyhráva vďaka spoľahlivosti, ktorú majú overenú a taktiež 

vďaka cenovej ponuke služieb. 
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   Nová konkurencia 

Momentálne je ťažké odhadnúť, koľko konkurentov s podobným zámerom ako 

je GRACE Slovakia, s. r. o. na trh vstúpi. V každom prípade začínajúca firma by to 

nemala jednoduché. Je potrebné vybudovať a ponúknuť zákazníkom produkt, ktorý 

svedčí o svojej kvalite. Tak isto pre existujúci produkt je potreba kúpiť licencia a pre 

vlastný produkt je potreba značnej finančnej podpory a dostatočné technologické 

zázemie.  

   Vplyv odberateľov 

Pod pojmom odberateľ si predstavíme niekoho, kto platí za služby/výrobky. Ako 

už bolo spomenuté, zákazníkom môže byť prakticky ktokoľvek. Firma nerobí rozdiely 

medzi súkromnou osobou, školstvom, mestom. Vplyv týchto odberateľov je pre firmu 

dôležitý vzhľadom na konkurenčnú rivalitu. Snaží sa ponúkať služby v takej cene, aby 

zodpovedali kvalite. Lacné výrobky predsa môžu byť odradzujúce a môžu svedčiť o zlej 

kvalite.  

   Vplyv dodávateľov 

Spoločnosť má za snahu čo najviac znížiť výrobné náklady. Firma spolupracuje 

s talianskou firmou Radici Pietro Industries and brands, S.p.A., ktorá je výrobcom 

umelých trávnikov značky Sit-in. Tá je držiteľom certifikátu  č. CERT- 11205-2002-

AQ-MIL-SINCERT a riadi sa systémom výroby podľa EN ISO 9001. Taktiež firma 

spolupracuje s akciovou spoločnosťou z českej republiky, JUTA, a. s.  a s belgickou 

spoločnosťou DOMO, ktorá pod značkou Sports grass má cez 50 mil. m2 športových 

povrchov po celkom športovom svete.  

   Substitúty 

Firmy, ktoré ponúkajú rovnaký produkt, je na Slovenskom trhu veľa. Riziko 

substitúcie rastie zároveň s modernejšími technológiami a so stálou inováciou v týchto 

odboroch. A však vstup novej firmy s novým produktom je už oveľa zložitejší, 

vzhľadom nato, že zákazníci dávajú prednosť známej, osvedčenej značke. 
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3.4 SWOT analýza firmy 

SWOT analýzou sa budeme zaoberať vnútornými silnými a slabými stránkami 

podniku v súvislosti s vonkajšími príležitosťami a hrozbami na trhu. 

 

Tabuľka 6: SWOT analýza GRACE Slovakia, s. r. o. (Zdroj: vlastná tvorba) 

 

+ - 

        In
tern

é 

Strenghts Weaknesses 

- široké spektrum zákazníkov 

a aktívny prístup k nim 

- expanzia aj do zahraničia 

- rozšírené portfólio 

- dlhodobé skúsenosti v obore 

- najrýchlejší na trhu 

- práca pod odborným 

dohľadom 

- časté a opakované chyby pri 

plánovaní a odhadovaní   

- nesúhra medzi 

kooperujúcimi firmami 

- nedostatočné stanovenie 

zodpovednosti 

- fluktuácia zamestnancov 

- nepravidelná pracovná doba 

E
x
tern

é 
Opportunities Threats 

- stály záujem nových klientov 

- vývoj produktu 

- záujem aj zahraničných 

klientov 

- silná konkurencia na trhu 

- príchod novej konkurencie 

- závislosť na klimatických 

podmienkach 

 

GRACE Slovakia, s. r. o. disponuje širokou škálou zákazníkov. Má k nim 

aktívny prístup. To znamená, že firma je k dispozícii a že sa snaží vyhovieť 

zákazníkovým potrebám vo všetkých smeroch. Spokojnosť zákazníkov je založená na 

stálej komunikácii s riaditeľom firmy.  

Jednou zo silných stránok firmy je expanzia do zahraničia. To vďaka dobrej 

povesti. Firma je jedným z najrýchlejších na trhu, preto si získala mnoho zákazníkov. 

Taktiež má na to vplyv rozšírenie portfólia.  
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Práca prebieha pod odborným dohľadom, čo je riaditeľ firmy. Firma už je roky 

na trhu a preto už má v odbore dlhodobé skúsenosti.  

Medzi slabé stránky firmy je opakovanie tých istých chýb pri plánovaní. 

Riaditeľ firmy nemá na plánovanie presný proces a preto dochádza aj k nesúhre 

s kooperujúcimi firmami. Tiež to má za následok fluktuáciu zamestnancov. Keďže 

firma nedisponuje stálou pracovnou dobou, dochádza k častému striedaniu 

zamestnancov.  

Veľkým problémom vo firme je taktiež nepriradenie zodpovednosti. Žiaden 

projekt sa nezaobíde bez problémov alebo bez porúch. Vzhľadom nato, že firma nemá 

určené zodpovednosti nemôže tak vyviesť spravodlivé následky a môže tak nastať 

pokles výnosov.  

Pri výstavbe je dôležité dbať na klimatické podmienky v danom termíne. Je to 

pre projekt veľká hrozba. Ovplyvniť počasie je nemožné, preto pri plánovaní je 

potrebné sledovať zmeny počasia a určiť si časovú rezervu.  

 

3.5 Výsledky analýzy 

Z Porterovho modelu 5 konkurenčných síl vyplýva, že firma medzi svojimi 

zákazníkmi meno má. Expanduje tiež do zahraničia, čo môžeme len potvrdiť kvalitu 

firmy. Avšak, vstup novej konkurencie na trh nie je nemožný. Preto firma rozširuje 

svoje portfólio a inovuje technológie a tým sa udržuje medzi ,,top ten“ stavebnými 

spoločnosťami svojho druhu. 

Za jeden z problémov môžeme považovať klimatické podmienky. Na projekty 

vplýva dobré a zlé počasie. To má za následok aj častú zmenu a fluktuáciu 

zamestnancov, keďže pracovná doba je nepravidelná. Problém s nepriaznivým počasím 

za žiadnych okolností nevieme vyriešiť alebo obmedziť. 
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Ďalším problém vo firme je chaos a nedostatočná príprava pri projektoch. 

V návrhovej časti bakalárskej práce teda bude navrhnutý proces plánovania, aby boli 

eliminované chyby a aby firma z využitého času vyťažila čo najviac.  

   Organizačná štruktúra  

GRACE Slovakia, s. r. o. je malá firma. Obsahuje len pár zamestnancov. 

 

Obrázok 5: Organizačná štruktúra (Zdroj: vlastná tvorba – Visio) 

 

Momentálne firma funguje na príliš jednoduchom systéme:  

Prvým krokom je e-mailová alebo telefonická komunikácia riaditeľa so 

zákazníkom. Po vzájomnej dohode je na rade stretnutie, kde zákazník bližšie definuje 

svoje požiadavky na multifunkčné ihrisko. A to kde sa ihrisko bude stavať, na aké účely 

bude slúžiť (typ športov), druh umelého trávnika. 

Po obzretí terénu, kde sa ihrisko bude nachádzať, technológ vypracuje grafický 

návrh v programe AutoCAD. V programe Microsoft Excel riaditeľ vypracuje 

ekonomický návrh. V tom je zahrnutý materiál, ktorý sa na výstavbu použije a jeho 

cena. Po odsúhlasení od zákazníka plánovanie môže začať.  

Tento proces radíme do predprojektovej fázy. 

Pred každou realizáciou projektu firma vypracováva nasledujúce dokumenty: 
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 technickú správu, 

 nákladovú správu, 

 grafický a situačný návrh. 

Je to tzv. zlepenec dokumentov, ktorý nemá žiadnu presnú formu. Preto je 

mojou úlohou implementovať projektový management do firmy a tým majiteľovi 

uľahčiť prácu.  

  



44 

 

4 NÁVRH RIEŠENIA A PRÍNOS NÁVRHU RIEŠENIA 

 

V návrhovej časti tejto bakalárskej práce sa budeme venovať projektovej fáze, 

a teda presnému plánovaniu výstavby multifunkčného ihriska v obci Mariánka. Na 

základe tohto projektu, implementujeme projektový management podľa IPMA do firmy 

GRACE Slovakia, s. r. o.  

4.1 Identifikačná listina 

Tabuľka 7: Identifikačná listina (Zdroj: vlastná tvorba) 

Identifikačná listina   

Názov projektu Projekt Mariánka 

Ciele projektu 

Výstavba multifunkčného  

ihriska s povrchom z umelého 

trávnika do termínu ukončenia 

projektu. 

Účel projektu 

Účelom tohto projektu je zvýšiť 

záujem o športovú činnosť v obci 

Mariánka. Viacúčelové ihrisko bude 

slúžiť na verejné aj súkromné účely. 

Takisto má projekt za účel zviditeľniť 

menovanú obec a vďaka tvorbe 

športových klubov a súťažiam 

pritiahnuť športovcov z okolitých 

miest a zo zahraničia 

Termín zahájenia výstavby 17.3.2016 

Termín ukončenia výstavby 1.7.2016 

Plánované náklady 51 911,92 € 

Projekt manager Alexandra Šípeková 

Projektový tým 

Riaditeľ firmy 

Vedúci práce 

Technológ 

Účtovníčka 

 

Základom každého správne projektu je mať vypracovanú Identifikačnú listinu. 

Z tohto dôvodu je aplikovaná aj do firmy pomocou jednoduchej tabuľky v Exceli. 
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Majiteľ tak nebude mať problém vypísať základné informácie o projekte do šablóny. 

Základné informácie budú hneď k dispozícií a je možnosť ich okamžite poskytnúť 

ďalšej osobe. 

 

Obrázok 6: Šablóna - Identifikačná listina (Zdroj: vlastná tvorba) 

 

4.2 Míľniky projektu 

Tabuľka míľnikov projektu zobrazuje hlavné termíny pre výstavbu 

multifunkčného ihriska.  

Tabuľka 8: Míľniky projektu (Zdroj: vlastná tvorba) 

Míľniky projektu Termín 

Zahájenie projektu 17.3.2016 

Grafické návrhy 24.3.2016 

Ekonomický návrh 25.3.2016 

Stavebné povolenie 26.5.2016 

Dodanie materiálu 14.6.2016 

Výber pracovného tímu 27.5.2016 

Začiatok výstavby 16.6.2016 

Koniec výstavby 30.6.2016 

Predanie výstavby 1.7.2016 
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Ako už vyššie bolo spomenuté, tento jednoduchý prehľad neslúži na určenie 

dĺžky trvania čiastkových činností, ale pre stručný prehľad hlavných termínov. Je 

jednoduché sa v tom zorientovať a pre zákazníka, ktorého zaujíma napríklad len 

začiatok výstavby alebo ukončenie projektu je tento dokument dostačujúci. Preto je tiež 

vytvorená ako šablóna. 

 

Obrázok 7: Šablóna - Míľniky (Zdroj: vlastná tvorba) 

 

 

4.3 Logický rámec 

Táto časť sa zaoberá tvorbou logického rámca projektu. 
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Tabuľka 9: Logický rámec (Zdroj: vlastné spracovanie) 

  Popis OOU Spôsob overenia Predpoklady 

Zámer 
1.Zvýšenie športovej činnosti pre verejné a súkromné 

účely v obci Mariánka 

2. Zviditeľnenie obci Mariánka 

1.1. počet objednávok ihriska pre športové účely ( min. 3/denne) 

1.2. vytvorenie športových klubov ( aspoň 5 do roka) 

2.1. Uverejnené mediálne správny (min. 2) 

2.2. vytvorenie športových súťaži pre rôzne vekové kategórie ( aspoň 10 

/ročne)  

1.1.  denný časový plán 

1.2.  časový rozvrh športových oddielov 

2.1. internet / regionálne noviny 

2.2. plán medziregionálnych oddielov / medzi 

štátnych 

x 

Cieľ 
1.Výstavba multifunkčného  

ihriska s povrchom z umelého trávnika do termínu 

ukončenia projektu 

1. Tenisový kurt 36 x18 m, s umelým povrchom: plocha 648m2 – umelý 

trávnik, s celkovým vybavením ihriska na využitie pre tie druhy športov: 

tenis, volejbal, nohejbal, minifutbal, korčuľovanie. 

2. využiteľnosť ihriska (min 8h denne) 

1. preberací protokol 

2.  denný časový plán 

- zvýšenie záujem o športovú 

činnosť v obci 

- záujem zo strany médií 

- spokojnosť zadávateľa 

Výstupy 

1. Priestory 

2. Grafický a situačný návrh 

3. Ekonomický návrh 

4. Stavebné povolenie (rieši si majiteľ stavby) 

5. Materiál 

6. Pracovníci 

7.Výstavba 

8. Fakturácia 

1. podpísaná zmluva so zákazníkom 

2. dokument popisujúci konečný návrh, súhlas vedenia spoločnosti 

3. podpísaná zmluva so zákazníkom  

4. schválené stavebné povolenie 

5. objednávka od dodávateľa 

6. podpísané zmluvy so zamestnancami  

7. prevzatie od zadávateľa 

8. vystavenie konečnej faktúry 

1. zmluva so zákazníkom 

2. zmluva so zákazníkom 

3. Zmluva so zákazníkom 

4. obecný kataster 

5. zmluva s dodávateľom + dodací lis 

6. zmluva so zamestnancami 

7. preberací protokol 

8.faktúra 

- geologické a podnebné 

podmienky vhodné na výstavbu 

- kladné rozhodnutie o stavebnej 

činnosti 

  Popis Termíny Rozpočet Predpoklady 

Kľúčové 

 činnosti 

1. Vymeranie priestorov 

2.1. Vypracovanie grafického a situačného návrhu 

2.2 Schválenie grafického a situačného návrhu 

3. Odsúhlasenie ekonomického návrhu 

4. Schválenie stavebného povolania 

5.1. Výber dodávateľa materiálu 

5.2. Objednávka materiálu 

5.3. Dodanie materiálu  

6. Úspešný výber pracovníkov 

7.1. Položenie spodnej stavby 

7.2. Zabetónovanie obrubníkov, puzdier na stĺpiky 

7.3. Položenie a zalepenie trávnika 

7.4. Zapieskovanie trávnika 

7.5. Pletivo  

8. Predanie faktúry 

1.  17.3.2016 

2.  21.3.2016 - 25.3.2016 

3.  31.3.2016 - 26.5.2016 

4.  27.5.2016 - 14.6.2016 

5.  27.5.2016  

6.  15.6.2016 - 30.6.2016 

7. 1.7.2016 

51 911,92 € 

- neprekročenie plánovaného 

rozpočtu 

- úspešné ukončenie projektu 

- dodržanie zmlúv 

- dodržanie plánovaných 

termínov 

- kvalitné a presné grafické 

návrhy 

  

   

Predbežné 

podmienky 

   
  

- projekt bude schválený zadávateľom 

- bude dostupný dostatočný rozpočet 

financií 
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Logický rámec je listina, ktorej formát by mal byť vo veľkosti najviac A4. Nie je 

to veľký kus papiera, ale pre výstavbu projektu je dôležitý, pretože obsahuje informácie 

PREČO projekt realizujeme, ČO preto musíme urobiť a AKO to budeme realizovať. Je 

jednoduché ho hocikde predložiť a popísať postup projektu. 

Pomocou jednoduchej šablóny vytvoriť logický rámec nebude zložité, keď jadro 

logického rámca je veľmi podobné s každým projektom, ktorý firma GRACE Slovakia, 

s. r. o. bude plánovať.  

 

Obrázok 8: Šablóna - Logický rámec (Zdroj: vlastná tvorba) 

 

4.4 Časový plán projektu 

Časový plán projektu je kľúčová časť, ktorého správne stanovenie sa premietne 

do celej realizácie projektu. Nasledovná časť zobrazuje presný harmonogram činností 

projektu.  

V tabuľke 10 sa nachádza doba trvania konkrétnej činnosti, dátum začiatku 

činnosti a dátum ukončenia. Takisto pri každej činnosti je označená aj predchádzajúca 

činnosť, na ktorú nadväzuje. 



49 

 

Tabuľka 10: Harmonogram projektu (Zdroj: vlastná tvorba) 

ID Popis činnosti Trvanie Začiatok Koniec Predchodca 

1 Projekt Mariánka 77 days Thu 17.3.16 Fri 1.7.16   

2    Priestory 1 day Thu 17.3.16 Thu 17.3.16   

3       Vymeranie pozemku 1 day Thu 17.3.16 Thu 17.3.16   

4 Grafický a situačný návrh 4 days Mon 21.3.16 Thu 24.3.16   

5    Vypracovanie grafického a situačného návrhu 3 days Mon 21.3.16 Wed 23.3.16 3 

6    Schválenie grafického a situačného návrhu 1 day Thu 24.3.16 Thu 24.3.16 5 

7 Ekonomický návrh 1 day Fri 25.3.16 Fri 25.3.16   

8    Vypracovanie ekonomického návrhu 1 day Fri 25.3.16 Fri 25.3.16 6 

9    Odsúhlasenie ekonomického návrhu 1 day Fri 25.3.16 Fri 25.3.16 8 

10 Stavebné povolenie 44 days Mon 28.3.16 Thu 26.5.16   

11    Schválenie stavebného povolenia 44 days Mon 28.3.16 Thu 26.5.16 6 

12 Materiál 13 days Fri 27.5.16 Tue 14.6.16   

13    Objednávka materiálu 1 day Fri 27.5.16 Fri 27.5.16 9;11 

14    Dodanie materiálu 12 days Mon 30.5.16 Tue 14.6.16 13 

15 Pracovníci 1 day Fri 27.5.16 Fri 27.5.16   

16    Výber pracovníkov + podpísanie zmlúv 1 day Fri 27.5.16 Fri 27.5.16 11 

17 Výstavba 11 days Thu 16.6.16 Thu 30.6.16   

18    Zarovnanie terénu, JCB 1 day Thu 16.6.16 Thu 16.6.16 14;16 

19    Navoziť kamenivo (32-64mm) 100mm na výšku  

   + zhutniť kamenivo 
1 day Fri 17.6.16 Fri 17.6.16 18 

20    Betónovanie - obrubníky, puzdra na stĺpiky 1 day Fri 17.6.16 Fri 17.6.16 19 

21    Navoziť kamenivo (16-32 mm) 80mm na výšku  

   + zhutniť kamenivo 
1 day Mon 20.6.16 Mon 20.6.16 20 

22    Navoziť kamenivo (8-16mm) 50mm na výšku  

   + zhutniť kamenivo 
1 day Tue 21.6.16 Tue 21.6.16 21 

23    Navoziť kamenivo (4-8mm) 50mm na výšku  

   + zhutniť kamenivo 
1 day Thu 23.6.16 Thu 23.6.16 22 

24    Navoziť kamenivo (0-4mm) 50mm na výšku  

   + zhutniť kamenivo 
1 day Fri 24.6.16 Fri 24.6.16 23 

25    Položenie trávnika 1 day Mon 27.6.16 Mon 27.6.16 24 

26    Zalepenie trávnika 1 day Mon 27.6.16 Mon 27.6.16 25 

27    Zapieskovanie trávnika 1 day Tue 28.6.16 Tue 28.6.16 26 

28    Namontovať príslušenstvo, mantinel 2 days Tue 28.6.16 Wed 29.6.16 26 

29    Natiahnuť a namontovať pletivo 1 day Thu 30.6.16 Thu 30.6.16 27;28 

30 Fakturácia 1 day Fri 1.7.16 Fri 1.7.16   

31    Konečná fakturácia 1 day Fri 1.7.16 Fri 1.7.16 29 

32 Odovzdať ihrisko 0 days Fri 1.7.16 Fri 1.7.16 31 

 

Činnosti, ktorých rezerva je nulová sú súčasťou kritickej cesty projektu. 

Akékoľvek omeškanie týchto činností automaticky znamená omeškanie celého projektu, 

preto je nutné na tieto činnosti pristupovať s väčšou pozornosťou. 

Keďže takmer všetky činnosti v projekte na seba nadväzujú, aj kritická cesta 

obsahuje takmer všetky činnosti.  
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Tabuľka 11: Kritická cesta (Zdroj: vlastná tvorba) 

Činnosť Predchodca 
Doba trvania 

(deň) 
ZM KM KP ZP RC 

3 - 1 0 1 1 0 0 

5 3 3 1 4 4 1 0 

6 5 1 4 5 5 4 0 

8 6 1 5 6 48 47 42 

9 8 1 6 7 49 48 42 

11 6 44 5 49 49 5 0 

13 9;11 1 49 50 50 49 12 

14 13 12 50 62 62 50 0 

16 11 1 49 50 62 61 12 

18 14;16 1 62 63 63 62 0 

19 18 1 63 64 64 63 0 

20 19 1 64 65 65 64 0 

21 20 1 65 66 66 65 0 

22 21 1 66 67 67 66 0 

23 22 1 67 68 68 67 0 

24 23 1 68 69 69 68 0 

25 24 1 69 70 70 69 1 

26 25 1 70 71 71 70 0 

27 26 1 71 72 73 72 1 

28 26 2 71 73 73 71 0 

29 27;28 1 73 74 74 73 0 

31 29 1 74 75 75 74 0 

32 31 0 75 75 75 75 0 

 

Kritickú cestu vypočítame ako súčet všetkých činností s nulovou časovou 

rezervou. A to: 

1 + 3 + 1  + 44 + 1 + 12 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 0 = 74 dní 

Celková dĺžka projektu je 74 dní.  
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Obrázok 9: Šablóna - Kritická cesta (Zdroj: vlastná tvorba) 

 

Na základe toho, že majiteľ firmy je človek zaneprázdnený a má aj iné 

povinnosti sa rozhodlo, že časová analýza bude zobrazená pomocou Ganttovho 

diagramu.  

Na zobrazenie jednotlivých činností je použitý program Microsoft Project 

Professional 2016, čoho výsledkom je časový harmonogram vo forme Ganttového grafu 

(viď Obrázok 10). V tomto programe je možné si činnosti zobraziť aj vo forme 

kalendára (viď Prílohy 1-4). To je veľké plus, pretože je to presné a prehľadné. 

Praktické pre majiteľa je, že si môže do kalendára popri činnosti robiť vlastné 

poznámky. Takisto výhodou tohto programu je určenie si presného dátumu začatia 

a ukončenia činnosti. 

Z tabuľky 11 môžeme vidieť plánovanie činností Projektu Mariánka. Výhodou 

je, že ak súčasne prebiehajú dva projekty, na ktorých sa usilovne pracuje, majiteľovi si 

stačí otvoriť tento jeden dokument a sledovať súčasne viac projektov naraz.  

 



52 

 

 

Obrázok 10: Ganttov diagram (Zdroj: vlastná tvorba) 

 

Jednou z možností využité programu je možnosť zobrazenia činností na časovej 

osi, či už iba výstupov, alebo všetkých kľúčových činností. 

 

Obrázok 11: Časová os činností – výstupy (Zdroj: vlastná tvorba) 

 

Postup pri výstavbe ihriska prebieha približne pri každom projekte rovnako. 

Hlavné činnosti sa nemenia. Šablóna pre vytvorenie harmonogramu činnosti a pre 

Ganttov diagram je preto v programe MS Project 2016.  
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Obrázok 12: Šablóna - Harmonogram činností (Zdroj: vlastná tvorba) 

 

4.5 Analýza rizík  

Pri výstavbe viacúčelového ihriska musí byť veľký dôraz kladený rizikám, ktoré 

môžu projekt ovplyvniť. Vypracovať zoznam všetkých rizík, ktoré projekt ovplyvňujú, 

je takmer nemožné. Preto budú analyzované hlavné a najdôležitejšie riziká. Na analýzu 

bola použitá metóda RIPRAN, ktorej teoretický postup je popísaný v teoretickej časti 

bakalárskej práce v kapitole 1.8.2. 

 

V tabuľke 12 – 22 sú popísané hlavné riziká, ktoré môžu ovplyvniť trvanie 

celého projektu. Vzhľadom nato, že niektoré riziká sa nedajú ohodnotiť číselne, bude 

použitý slovný výraz. Každé riziko je popísané hrozbou a scenárom, je ohodnotená 

pravdepodobnosť, dopad a hodnota rizika a každému je pridelené opatrenie, aby sa 

hodnota rizika čo najviac zmenšila. 
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Tabuľka 12: Riziko č.1 (Zdroj: vlastná tvorba)  

Riziko č. 1    
Hrozba Nedodržanie plánu projektu. 

Scenár 

Z dôvodu realizačných problémov, čo môže byť 

časový sklz pri vypracovávaní projektu alebo 

výstavba, sa viacúčelové ihrisko nestihne otvoriť včas, 

predĺži sa doba realizácie. 
Pravdepodobnosť SP 
Dopad stredný 
Hodnota rizika SHR 
Opatrenie Stála kontrola plnenia míľnikov projektu.  

 

Tabuľka 13: Riziko č. 2 (Zdroj: vlastná tvorba) 

Riziko č. 2    
Hrozba Chybne spracovaný plán projektu. 
Scenár Zdržanie jednotlivých časti a následne celého projektu. 
Pravdepodobnosť NP 
Dopad stredný 
Hodnota rizika NHR 
Opatrenie Dôkladná a poctivá analýza.  

 

Tabuľka 14: Riziko č. 3 (Zdroj: vlastná tvorba) 

Riziko č. 3    
Hrozba Nedodržanie rozpočtu projektu. 
Scenár Zvýšenie nákladov. 
Pravdepodobnosť SP 
Dopad stredný 
Hodnota rizika SHR 
Opatrenie Kontrola reálnosti nákladov, finančná rezerva. 

 

Tabuľka 15: Riziko č.4 (Zdroj: vlastná tvorba) 

Riziko č. 4    
Hrozba Nevhodne uzavretá zmluva o dielo 
Scenár Nevýhodná zmluva pre firmu, strata zisku. 
Pravdepodobnosť NP 
Dopad nízky 
Hodnota rizika NHR 
Opatrenie Správny odhad nákladov. 
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Tabuľka 16: Riziko č. 5 (Zdroj: vlastná tvorba) 

Riziko č. 5    
Hrozba Zmena požiadavku na projekt. 

Scenár 
Zmena celého návrhu projektu, omeškanie projektu  

a zvýšenie nákladov. 
Pravdepodobnosť NP 
Dopad vysoký 
Hodnota rizika SHR 

Opatrenie 
Podrobná analýza požiadavky od zákazníka  

a pravidelná komunikácia so zákazníkom.  

 

Tabuľka 17: Riziko č. 6 (Zdroj: vlastná tvorba) 

Riziko č. 6    
Hrozba Nadmerná spotreba materiálu. 

Scenár 

Spotreba niektorých materiálov alebo  

príslušenstiev presiahne svoj plánovaný objem, 

nutnosť, doobjednať materiál, predĺženie času 

realizácie projektu, zvýšenie nákladov. 
Pravdepodobnosť NP 
Dopad vysoký 
Hodnota rizika SHR 
Opatrenie Presná dokumentácia. 

 

Tabuľka 18: Riziko č. 7 (Zdroj: vlastná tvorba) 

Riziko č. 7    
Hrozba Nedodanie materiálu včas. 
Scenár Dodávateľ materiálu nedodrží dodaciu lehotu. 
Pravdepodobnosť SP 
Dopad stredný 
Hodnota rizika SHR 

Opatrenie 
Objednávku vybaviť včas a pravidelne komunikovať  

s dodávateľom. 
 

Tabuľka 19: Riziko č. 8 (Zdroj: vlastná tvorba) 

Riziko č. 8    
Hrozba Nezaplatenie faktúry od zákazníka 
Scenár Neziskovosť firmy a možnosť súdnych procesov. 
Pravdepodobnosť SP 
Dopad stredný 
Hodnota rizika SHR 
Opatrenie Prepracovaná zmluva so zákazníkom. 
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Tabuľka 20: Riziko č. 9 (Zdroj: vlastná tvorba) 

Riziko č. 9   Riziko č. 9  
Hrozba Neúspešný výber pracovníkov. 

Scenár 
V danom termíne o prácu nebude záujem, dlhšia  

realizácia projektu, omeškanie celkového projektu. 
Pravdepodobnosť NP 
Dopad stredný 
Hodnota rizika NHR 
Opatrenie Motivácia zamestnancov, benefity. 

 

Tabuľka 21: Riziko č. 10 (Zdroj: vlastná tvorba) 

Riziko č. 10    
Hrozba Zlé podnebné podmienky. 

Scenár 
Prerušenie časti projektu a následne celej  

realizácie projektu.  
Pravdepodobnosť SP 
Dopad stredný 
Hodnota rizika SHR 

Opatrenie 
Zosúladenie práce s podnebím, sledovanie dlhodobej  

predpovede. 
 

Tabuľka 22: Riziko č. 11 (Zdroj: vlastná tvorba) 

Riziko č. 11    
Hrozba Stavebné povolenie nebude schválené  

Scenár 
Nepovolenie stavby, nebude realizovaný žiaden 

projekt  

a firma príde o zisk z projektu. 
Pravdepodobnosť NP 
Dopad vysoký 
Hodnota rizika SHR 

Opatrenie 
Správne vypracovanie grafických návrhov a návšteva  

statika. 

 

Analýza rizík je navrhnutá tak, že pomocou opatrenia rizika znížime jeho 

hodnotu alebo riziko úplne eliminujeme. Teda riziká, ktoré sa nachádzajú v projekte 

majú hodnotu rizika nízku alebo strednú. 

Vzhľadom nato, že firma sa venuje výstavbe viacúčelových ihrísk, riziká vo 

väčšine prípadov sú podobné až rovnaké. Preto nie vždy je potrebné vypracovávať nové 

riziká, ale je nutné na klásť dostatočný dôraz na každé jedno vopred pripravené riziko. 
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Obrázok 13: Šablóna - Analýza rizík (Zdroj: vlastná tvorba) 

4.6 Náklady 

Táto časť bakalárskej práce sa zaoberá nákladmi. V prvom kroku výpočtu 

nákladov musíme mať definované presné požiadavky od zákazníka, kde sa nachádzajú 

rozmery a druhy športov, ktoré sa zákazník chystá prevádzkovať na viacúčelovom 

ihrisku.  

Tabuľka 23: Požiadavky zákazníka (Zdroj: vlastná tvorba) 

Požiadavky zákazníka:  

    

Tenisový kurt 36 x18 m, s umelým povrchom: plocha 648m2 – umelý trávnik, 

s celkovým vybavením ihriska na využitie pre tie druhy športov: tenis, volejbal, nohejbal, 

minifutbal, korčuľovanie. 

 

V nasledovnej tabuľke (Tabuľka 24) sú uvedené položky materiálov 

a príslušenstva, ktoré budú potrebné na výstavbu ihriska. Taktiež merná jednotka, 

množstvo, jednotková cena v € a celková cena v €. Keďže sa jedná o univerzálnu 

tabuľku s prednastavenými vzorcami, sú ponechané aj položky s nulovou hodnotou. 

Tabuľka taktiež obsahuje cenu za tieto položky bez DPH, cenu DPH, ktorá je 20% 

a celkovú cenu s DPH.  
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Tabuľka 24: Tabuľka materiálov a príslušenstva (Zdroj: vlastná tvorba) 

Položka MJ Množstvo 
Jedn. 

cena v € 
Cena 

celkom v € 

1. Umelý trávnik Fast track 15,materiál PE, počet 

vpichov 44 

900/m2,pokládka,lepenie,pieskovanie/čiary 

vtkané v koberci/ m2 648 18,00 11 664,00 

2. Kremičitý piesok balený, frakcia 08  t 12 49,00 588,00 

3. Mantinelový systém ,montáž bm 108 115,00 12 420,00 

4. Polyamidové siete 45x45x3,montáž m2 280 4,50 1 260,00 

5. Stredové stĺpy na tenis, montáž sada 1 550,00 550,00 

6. Doprava ks 0 0,00 0,00 

7. Pletivo pvc 150cm aj so stĺpcami a  montážou  m2 110 25,50 2 805,00 

8. Grafické návrhy ks 2 250,00 500,00 

Cena spolu bez DPH       29 787,00 

DPH 20 %       5 957,40 

Cena spolu s DPH       35 744,40 

 

Tabuľka (Tabuľka 25) obsahuje hodnoty, ktoré sú prepočítané na veľkosť 

ihriska. Popísané sú činnosti, ktoré súvisia so zemnými prácami, základmi stavby 

a ostatnými konštrukciami a prácami. Na konci tabuľky je sumarizácia týchto 

čiastkových nákladov bez DPH, hodnota DPH a celková cena aj s DPH.  

 

Tabuľka 25: Náklady na výstavbu určitých činnosti (Zdroj: vlastná tvorba) 

Výstavba  

   Plocha:    dĺžka šírka   

    37 19   

P.č.         

Zemné práce         

Odstránenie ornice   m3 281,20 4,50 1 265,40 

Príplatok za lepivosť horniny tr.3  v m3 m3 281,20 0,65 182,78 

Hĺbenie jám v hornine 3 ručne, pre stĺpiky  v m3 m3 0,35 21,50 7,53 

Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4  v m3 m3 35,15 38,50 1 353,28 

Štrkodrte frakcia 8-16,  4-8  v m3 m3 70,30 35,85 2 520,26 

Kamenivo drtené hrubé frakcia 32-63  v m3 m3 82,00 33,85 2 775,70 

Hutnenie násypov pre akýkoľvek sklon, frakcia 32-63  v m2 m2 648,00 2,50 1 620,00 

Hutnenie násypov pre akýkoľvek sklon, frakcia 0-4 a 8-16  v 

m2 m2 648,00 2,00 1 296,00 

Drenazne potrubie s uložením bm 184,00 2,50 460,00 

Základy   

   
Základové pätky z betónu prostého tr.B 20 (C16/20), pre 

stĺpiky v m3 m3 1,50 140,00 210,00 
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Ostatné konštrukcie a práce   

   Osadenie betónový základ, bm 108,00 16,50 1 782,00 

Cena spolu bez DPH: 13 472,94 

DPH 20 %: 2 694,59 

Cena spolu s DPH: 16 167,52 

 

Sumarizáciou výsledných cien spolu s DPH dostaneme celkovú sumu, ktorú 

musí zákazník zaplatiť za výstavbu ihriska. Sú v tom zahrnuté potrebné materiály, práca 

na základoch, na zemnej výstavbe a taktiež konštrukciu. V Projekte Mariánka celkové 

náklady na materiál činia čiastku 35 744,40 € a na výstavbu 16 167,52 €.  

Zákazníkovi je vystavená faktúra vo výške 51 911,92 €, ktorú bude musieť 

zaplatiť.  

Tabuľka nákladov bola navrhnutá pre majiteľa tak, aby mal z celkovej ceny 

každého projektu výnos 20%. Tento postup je overený a firma bez akýchkoľvek 

problémov finančne funguje.  

Výnosy z tohto projektu sú:  

51 911,92 * 0,20 = 10 382,39 € 

 

 

Obrázok 14: Šablóna - Náklady (Zdroj: vlastná tvorba) 
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4.7 Priradenie zodpovednosti  

Jedným z problémov firmy je pridelenie zodpovednosti. V tejto podkapitole 

bude pridelená zodpovednosť konkrétnym členom projektového tímu.  

V tabuľke 26 sú určené činnosti, ktoré sú potrebné k realizácii projektu. Každej 

činnosti je pridelená zodpovedná osoba projektového tímu. Členmi tímu sú riaditeľ 

firmy, vedúci pracovník, technológ, účtovníčka. Účtovníčka nie je stálym 

zamestnancom firmy, ale býva najatá na fakturáciu projektov a na daňové priznania. 

Dodávatelia taktiež nepatria do projektového tímu a teda nie je prítomná od začiatku 

projektu žiadna osoba.. Jedná sa ale o človeka, ktorý zodpovedá za dodržanie zmluvy 

a za dodržanie termínu. Ďalej sa vo firme nachádza technológ, ktorého jedinou úlohu je 

vytvorenie grafického návrhu a situačného návrhu.  

V tabuľke sú použité nasledujúce skratky:  

Z – spracováva – osoba zodpovedná za dokončenie konkrétnej činnosti. 

S – spolupracuje – osoba, ktorá sa podieľa na spracovaní konkrétnej činnosti alebo 

konzultuje so zodpovednou osobou. 

K – kontrolu – osoba, ktorá kontroluje:  

 či činnosť bola spracovaná a prevedená, 

 výstupy činnosti, 

 dodranie termínu, 

 stanovené podmienky.  
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Tabuľka 26: Určenie zodpovednosti (Zdroj: vlastná tvorba) 

Činnosť  

R
ia

d
it

eľ
 f
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y
 

V
ed

ú
ci

 p
ra

co
v

n
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T
ec

h
n

o
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g
 

Ú
čt

o
v

n
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k
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P
ra

co
v
n

íc
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Vymeranie pozemku S,K   Z     
Vypracovanie grafického a situačného návrhu K   Z     
Schválenie grafického a situačného návrhu     Z     
Vypracovanie ekonomického návrhu Z S   S   
Odsúhlasenie ekonomického návrhu S         
Schválenie stavebného povolenia K         
Objednávka materiálu Z S S     
Dodanie materiálu K         
Výber pracovníkov + podpísanie zmlúv S,K Z       
Zarovnanie terénu, JCB K Z     S 
Navoziť kamenivo (32-64mm) 100mm na výšku  

   + zhutniť kamenivo K Z     S 
Betónovanie - obrubníky, puzdra na stĺpiky K Z     S 
Navoziť kamenivo (16-32 mm) 80mm na výšku  

   + zhutniť kamenivo K Z     S 
Navoziť kamenivo (8-16mm) 50mm na výšku  

   + zhutniť kamenivo K Z     S 
Navoziť kamenivo (4-8mm) 50mm na výšku  

   + zhutniť kamenivo K Z     S 
Navoziť kamenivo (0-4mm) 50mm na výšku  

   + zhutniť kamenivo K Z     S 
Položenie trávnika K Z     S 
Zalepenie trávnika K Z     S 
Zapieskovanie trávnika   Z     S 
Namontovať príslušenstvo, mantinel K Z     S 
Natiahnuť a namontovať pletivo K Z     S 
Konečná fakturácia S,K     Z   

 

Priradenie zodpovednosti je jednou zo slabých stránok firmy. Vytvorenie 

jednoduchej šablóny pre maticu zodpovednosti bude majiteľovi firmy pomáhať pri 

priradení následkov za nevykonané činnosti, alebo naopak pri udeľovaní odmien 

zamestnancom.  
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Obrázok 15: Šablóna - Priradenie zodpovednosti (Zdroj: vlastná tvorba) 

 

4.8 Vyhodnocovanie projektu 

Vyhodnotenie projektu bude nasledovať po formálnom ukončení projektu, a teda 

poprojektová fáza. Firme bude toto vyhodnotenie slúžiť ako databáza skúseností, ktorá 

môže dopomôcť zlepšeniu projektov v budúcnosti.  

Toto vyhodnotenie prebehne najskôr o 1-3 mesiace po ukončení projektu 

a odovzdaní ihriska. Kritériami skúmania sú:  

- časové sklzy, 

- prekročenie nákladov, 

- časové odchýlky od predpokladaných v konkrétnych činnostiach, 

- účinnosť a vhodnosť použitých metód, 

- práca projektového tímu, ako celok aj ako jednotlivci, 

- konflikty, krízy a mimoriadne udalosti, ktoré negatívne projekt ovplyvnili, 

- splnenie celkového cieľa projektu a či tým bol splienený zámer. 
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4.9 Prínosy návrhu riešenia 

V tejto časti si uvedieme prínosy návrhu riešenia.  

Implementácia projektového managementu do firmy by mala zefektívniť proces 

plánovania a tým nastaviť správny time-management firmy.  

Metódy a analýzy, ktoré boli použité v tejto práci poslúžia projektovému tímu 

v priebehu realizácie ako podklady pre sledovanie projektu. Tak isto upozorňuje na 

časové odchýlky od plánu a slúži na riadenie zmien.  

Hlavným prínosom práce je aplikácia doteraz nepoužívaných metód pre 

projektové riadenia. A to:  

 metóda kritickej analýzy, ktorá určite činnosti, na ktoré pri výstavbe je 

potrebné dbať väčší dôraz, 

 metóda logického rámca, pomocou ktorého sa dá jednoducho predstaviť 

projekt, 

 Ganttov diagram, ktorý zobrazuje nadväznosť činností na seba a presný dátum 

zahájenia au končenia činností,  

 matica zodpovednosti, vďaka ktorej riaditeľ firmy presne vie, ktorý člen tímu 

nesie zodpovednosť za danú činnosť a pri probléme bude zreteľné, kto bude 

niesť následky.  

Implementácia projektového managementu do firmy bola zrealizovaná pomocou 

jednoduchého programu MS Excel. V programe sa nachádzajú šablóny. Tie slúžia na 

zjednodušenie plánovania pre majiteľa a nastavenia efektívneho time-managementu. 

Tým by sa firme v budúcnosti mohlo zjednodušiť tento proces a je teda možnosť, že sa 

firme zvýšia ponuky na podobné výstavby.  

V navrhnutom programe sa nachádzajú šablóny: 

 technické východiská (viď Príloha 5), 

 identifikačná listina (viď Obrázok 6), 
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 míľniky ( viď Obrázok 7), 

 logický rámec (viď Obrázok 8), 

 harmonogram činností (viď Obrázok 11), 

 kritická cesta (viď Obrázok 9 ),  

 analýza rizík (viď Obrázok 13), 

 náklady (viď Obrázok 14), 

 zodpovednosť (viď Obrázok 15). 

 

Ak firma v budúcnosti bude riešiť podobné alebo rozsiahlejšie projekty, môže 

využiť metódy, ktoré sa v tomto projekte osvedčili. Prípadne zlepšiť si prácu 

s metódami, u ktorých sa pri prvom aplikovaní nepodarilo využiť všetok ich potenciál. 
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ZÁVER 

 

Táto bakalárska práca mala za cieľ navrhnúť projekt a aplikovať metodiku 

projektového managementu pri výstavbe viacúčelového ihriska v obci Mariánka.  

Práca bola rozdelená do niekoľkých kapitol. Jednou z nich bola analýza 

súčasného stavu spoločnosti, kde bola prevedená analýza pomocou metódy SLEPT. 

Pomocou Porterovho modelu piatich konkurenčných síl bola prevedená odborová 

analýza okolia spoločnosti. Tieto analýzy boli zhrnuté do SWOT analýza. Z tej vyplýva, 

že firma robí opakované chyby pri plánovaní. Taktiež firma prichádza o peniaze na 

základe nepridelenia spoločnosti zodpovedným osobám.  

Ďalšia časť bakalárskej práce sa zaoberá návrhom riešenia pre lepší chod firmy. 

V prvom rade bol projekt popísaný identifikačnou listinou a  boli určené míľniky 

projektu. Projekt bol taktiež popísaný logickým rámcom a pomocou podrobného 

harmonogramu činností bola prevedená časová analýza. Týmto činnostiam bola 

pridelená dĺžka trvania, na základe ktorej boli dopočítané jednotlivé hodnoty a časová 

rezerva. Pomocou nulovej časovej rezervy bola určená kritická cesta činností, ktorá 

trvala 74 dní. Pri týchto činnostiach nesmie prísť k omeškaniu. Pri dĺžke trvania 

projektu sa do úvahy brala aj doba uschnutia lepidla pod trávnikom, zhutnenie 

kameniva alebo aj víkendy. Časová analýza a nadväznosť týchto činností bola 

zobrazená v Ganttovom diagrame.  

Prevedená bola tiež analýza rizík, z ktorej vyšlo 11 hlavných a dôležitých rizík. 

Každé jedno riziko bolo eliminované alebo bola znížená hodnota rizika pomocou 

konkrétneho opatrenia.  

Ďalej bol navrhnutý odhad nákladov, ktoré sú potrebné pri realizácii projektu. 

Náklady boli rozdelené do dvoch tabuliek: materiály a výstavba. Zo sumarizácie týchto 

dvoch tabuliek má majiteľ výnos 20%. Celková cena za materiál činí 35 744,40€ a cena 

za výstavbu je 16 167,52€. Zákazníkovi je vystavená faktúra vo výške 51 911,92€, 

ktorú bude musieť zaplatiť.  
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V práci bola prevedená matica zodpovednosti, kde sa projektovému tímu 

priradila zodpovednosť, spolupráca a kontrola pri  vykonaných/nevykonaných 

činnostiach. Majiteľ si tak jednoducho skontroluje zodpovednú osobu a má možnosť 

rýchlo vyvodiť dôsledky. Tento postup bol jedným z cieľov tejto práce. 

Na záver je možné konštatovať, že hlavné ciele práce boli dosiahnuté. 

Plánovacia fáza pomocou šablón by mala majiteľovi ušetriť čas aj peniaze. Projekt sa 

momentálne nachádza vo fázy, kedy sa čaká na stavebné povolenie. 

Metódy a nástroje, ktoré vo firme boli použité zaisťujú hladký priebeh projektu. 

Jednou z výhod je monitorovanie celého projektu. Verím, že táto metodika bude použitá 

a aplikovateľná aj pri zložitejších projektoch vo firme.  
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