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Abstrakt 

Moja bakalárska práca sa zaoberá návrhom zmien informačného systému banky 

Slovenská Sporiteľňa. Na základe analýzy navrhnem ktorú časť treba rozšíriť, 

poprípade navrhnem reorganizáciu postupov a úkonov v informačnom systéme. 

 

Abstract 

The object of this bachelor´s thesis is to analyze current status of information 

system of company Slovenská Sporiteľňa. As a result of this analysis will be propsal of 

system procedure reorganization and expansion. 
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1 ÚVOD 

Informačné systémy vo svojom najširšom pojatí existujú už viac ako desaťtisíc 

rokov, ich existencia prechádzala všetkými epochami ľudstva a je nemožné si bez nich 

predstaviť ľudskú spoločnosť. Basl  [1] ich definuje ako „systém pre zber, udržovanie, 

spracovanie a poskytovanie informácií a dát“. Ide o systém s cieľovým chovaním, teda 

možno u neho definovať účel tohto chovania, viď napr. nižšie uvedená obrana kmeňa. 

Spôsob nakladania s dátami/informáciami má tak na chod ľudského spoločenstva 

zásadný vplyv a bolo taktiež veľakrát zdrojom revolučných zmien. Vo svojej podstate 

tak možno systém  dymových signálov, pomocou ktorých napr. indiáni v minulých 

storočiach oznamovali so svojich hliadok možné nebezpečenstvo svojmu kmeňu 

a chránili tak svoje územia pred napadnutím od nepriateľa, považovať stále za systém 

využívajúci rovnakého základu a s rovnakou funkciou ako informačné systémy 

v súčasnej dobe v firmách. Metódy sú dnes už samozrejme oveľa viac sofistikovanejšie 

ale základný účel je však rovnaký: predať informáciu nutnú pre rozhodnutie, prehľad, 

obranu proti nepriaznivým  vplyvom, atď. 

V dobe osvietenia panoval názor, že zo zhromaždeným vedením vzrastá 

porozumenie. O tomto prístupe možno v súčasnosti už úspešne pochybovať a možno 

dokonca povedať, že príliš veľa informácií naopak porozumenie zneľahčuje či bráni [2]. 

Je zrejmé, že veľa informácií, ktoré je človek či spoločnosť dnes nútená prijať 

a vyhodnotiť je mnohonásobná oproti množstvu informácií, ktorým boli ľudia nútený 

absorbovať v spomínanom 17. Storočí. V súčasnosti je pre odpovedajúce a správne 

fungujúce vyhodnocovanie informácií tak intenzívnym problémom filtrovania 

a triedenia informácií, k čomu správne zvolený informačný systém jednoznačne 

napomáha.   

Dnes žijeme v spoločnosti ktorá sa nazýva tiež informačnou spoločnosťou. Táto 

spoločnosť sa vyznačuje hlavne nutnosťou rýchleho prístupu k informáciám pre ich 

žiaduco rýchle vyhodnotenie, rozhodnutie atď. Podľa Vacka [3] je možné definovať 

informačnú spoločnosť takto: „Je charakterizovaná podstatným využívaním digitálneho 

spracovania, uchovávania a prenosu informácií. Informácie v digitalizovanom tvare sú 

univerzálne použiteľné, duplikovateľné a transformovateľné. Unifikovaný technický 

základ ich spracovania, digitály mikroprocesor, umožňuje kombinácie a transformácie 
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digitálneho informačného produktu v šírke, ktorá by s akýmkoľvek klasickým 

priemyselným artefaktom bola nemysliteľná“. 

Skorej lokálne trhy sa stali trhmi globálnymi, klasické kanály majú nedávno 

vzniknutú internetovú konkurenciu, svet sa spojuje a komunikuje bez hraníc a heslom 

dnešných dní je tzv. globalizácia. Napriek tomu, že možno tento termín dnes počuť 

v zdelovacích prostriedkoch denne, ešte v roku 1986 neobsahovala americká Library of 

Congress jedinú položku pod týmto heslom [4]. 

Viac-menej bez ohľadu na vyššie uvedené klišé, viac-menej stále pravdivým 

ostáva fakt, že informácia v správny čas a v potrebnej miere je pre správne rozhodnutie 

manažmentu tím jediným naozaj rozhodujúcim faktorom pre úspech firmy na trhu. 
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2 CIELE PRÁCE 

Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať na základe získaných informácií 

a znalostí informačný systém banky Slovenská Sporiteľňa , na základe ktorých uvediem 

vlastné návrhy na zmenu. 

Najdôležitejšou časťou je teda analýza, ktorá nám poskytne pohľad na súčasný 

informačný systém v rôznych častiach tzv. HOS 8 analýza. Ako druhú metódu som si 

zvolil SWOT analýzu. Následne na základe týchto analýz navrhnem možné riešenie tak, 

aby Informačný Systém mohol byť rýchlejší, efektívnejší, ... V dôsledku týchto záverov 

a opatrení je možné očakávať prínos v podobe väčšej efektivity práce. 
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3 TEORETICKÉ VÝCHODISKA PRÁCE 

Ako dôležitú časť vidím práve túto kapitolu, vďaka ktorej budem  môcť 

v ďalších častiach objasňovať aké návrhy sú podľa mojej úvahy pre spoločnosť 

prospešné. Nižšie uvedené informácie sú získané z odbornej literatúry, webových 

stránok týkajúcich sa témy. 

Na začiatok je dobré si objasniť význam informačného systému (IS), 

informačných technológií (IT), dát a informácií. 

3.1 Informácie 

 Slovo informácie si môže každý človek vyložiť podľa svojho a jeho 

definícia záleží na kontexte alebo téme, ktorou sa zaoberáme. 

 Pre účely tejto práce bude dostačujúca definícia, že informáciou 

rozumieme dáta, ktoré majú podľa užívateľa nejakú hodnotu a uspokojujú informačnú 

potrebu príjemcu. Nositeľom takýchto informácií môžu byť dáta, text, zvuk, obraz 

a poprípade ďalšie vnemy. Informácia ako taká nemá hmotný charakter a vždy ju 

spojuje fyzický pochod, ktorú ju nesie. [5] 

Informácie sa nachádzajú na začiatku každej činnosti. Od jednoduchých 

informácií až po tie najzložitejšie, ktoré pomáhajú prežiť v konkurenčnom boji. Avšak 

to neznamená, že keď sme oboznámený s informáciami okolo podniku, že ich správne 

interpretujeme a správne ich využijeme.  

Informácia je jedným z ústredných pojmov informačných systémov, ktoré sa 

sústreďujú predovšetkým na podstatné prostriedky, metódy a postupy na prácu 

s informáciami. S nimi pracuje hlavný tvorca a používateľ informácií a to je človek. 

Niektorí zahraniční odborníci zaraďujú informácie medzi tri najdôležitejšie prvky 

rozvoja každého podniku, organizácie medzi ľuďmi, kapitálom a informáciami. [7] 

Meranie informácií je proces získavania vyjadrenia meranej veličiny 

v dohodnutých jednotkách pričom získané údaje tvoria prvotnú informáciu pre 

informačný systém. Merací proces je vlastne súbor experimentálnych, výpočtových 

operácií, ktorých cieľom je vlastne určiť hodnotu meranej veličiny v príslušných 
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jednotkách. Meraná veličina vyjadruje objektívne niektorú vlastnosť objektu, javu alebo 

procesu. [8] 

3.2 Dáta 

 Dáta popisujú danú skutočnosť formálnym spôsobom tak, aby bolo 

možné ich spracovávať. Spôsoby ich vyjadrenia sa rôznia, buď je ich vyjadrujeme 

číselne alebo symbolicky. O dátach by sa dalo obecne povedať, že je to surovina pre 

tvorbu informácií. 

3.3 Informačné technológie (IT) 

Vyššie som uviedol, že dáta sú surovinou pre výrobu informácií. A tak ako 

každý remeselník, robotník, atď. potrebuje ku svojej práci určité technológie a nástroje, 

tak aj pracovníci pracujúci s informáciami potrebujú metódy, znalosti a technológie. 

Pod pojmom IT si teda môžeme predstaviť elektrický prístroj, ktorý je schopný 

prevádzať nejaké výpočty, spracovávať informácie. Na vstupe sú dáta, ktoré sa 

spracovávajú na základe rôznych operácií a na výstupe získavame informácie. 

Celý obor týkajúci sa informačných technológií hľadá najefektívnejší spôsob 

ako tieto technológie a postupy čo najviac vytvoriť, zostaviť, prepojiť, vynovovať, atď... 

3.4 Informačný systém 

Definícia 

Informačný systém môžeme chápať ako súbor ľudí, technologických 

prostriedkov a metód, zabezpečujúcich zber, prenos, spracovanie, uchovávanie dát, za 

účelom prezentácie informácií pre potreby užívateľov činných v systémovom  riadení. 

Ďalej taktiež možnosť povedať, že informačný systém integruje a automatizuje veľké 

množstvá procesov súvisiacich s produkčnou činnosťou podniku. Predovšetkým sa 

jedná o výrobu, logistiku, distribúciu, správu majetku, predaj, fakturizáciu 

a účtovníctvo. [5] 
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Obrázok 1 - Schéma IS [6] 

 

3.5 Základné funkcie informačných systémov 

Medzi hlavné funkcie informačného systému zaraďujeme získavanie, spracovanie 

a spracovávanie potrebných informácií na miesto ich využitia vo vhodnom čase a 

požadovanej štruktúre a rozsahu. Úloha sa uskutočňuje kombinovaním týchto piatich 

skupín operácií.[7] 

 záznam vstupných dát, najvhodnejšie na miestach ich vzniku 

 prenos vstupných dát z miesta ich vzniku na miesto ich spracovania a po 

spracovaní a potom z miesta spracovania na miesto použitia 

 uchovávanie dát vo vhodne organizovaných dátových štruktúrach, 

umožňujúcich rýchly výber na základe zadaných požiadaviek 

 spracovávanie dát podľa presne stanovených postupov, ktorých algoritmus je 

spracovaný a uložený vo forme aplikačných programov 

 prezentácia informácií vo vhodnej forme, a to v textovej, tabuľkovej, grafickej, 

obrázkové, zvukovej forme prípadne ich kombináciou 

Informácie, ktoré vznikajú spracovaním dát v informačných systémoch, sú potrebné 

určité nástroje, metódy a vedomosti, ktoré nazývame informačné technológie. Pod 

pojmom informačné technológie sa zahŕňa v súčasnosti technické prostriedky (hardvér) 

a programové vybavenie (softvér). Pričom softvér obsahuje základné programové 

vybavenie, aplikačné programové vybavenie a vývojové prostriedky. Informačný 

systém a informačné technológie medzi sebou úzko súvisia. Kým informačné systémy 
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predstavuje predovšetkým potrebu informácií, to znamená aké informácie potrebujú 

používatelia na podporu rozhodovania. Informačné technológie predstavujú prostriedky 

na uspokojenie týchto potrieb, to jest akými prostriedkami sa zabezpečia tieto 

informácie. 

3.6  Význam informačných systémov 

Informačné systémy používané v súčasnosti sú založené na súčinnosti systémov a 

aplikácií, ktoré môžu byť umiestnené a realizovane na viacerých počítačoch. 

Informačné systémy tak musia zavádzať ďalšiu množinu prostriedkov, ktorá zabezpečí 

vzájomnú komunikáciu medzi systémami a aplikáciami. Túto množinu prostriedkov 

môžeme označiť pod pojmom komunikačné technológie. Komunikačné technológie 

označujú súhrn prvkov technických prostriedkov a programového vybavenia. 

Komunikáciu medzi týmto programovým vybavením a technickými prostriedkami 

umožňujú rôzne počítače, pričom mechaniky zabezpečenia komunikácie sú týmto 

aplikáciám skryté. 

V novodobých informačných systémoch je naliehavé využívať ako aj informačné 

technológie, tak aj komunikačne technológie. Informačné a komunikačné technológie 

tvoria v dnešnej dobe obrovský celok najrôznejších technických a programových 

prostriedkov, systémov, nástrojov, ktoré zabezpečujú vysokú efektívnosť a výkonnosť 

informačných systémov.[7] 

Cieľom informačného systému je zvyšovať výkonnosť podnikov, zefektívniť ich 

činnosť, podporovať rozhodnutia manažmentu a dosiahnuť lepších výsledkov ako vykazuje 

konkurencia.[9] 

Informačné systémy všeobecne chápeme ako systém získavania a spracovanie dát, 

za špecifickým účelom naplnenia nasledujúcich cieľov:[7] 

 strategické - plánovanie investícií, sledovanie obratu a zisku 

 taktické - kontrola rozpočtu, marketing, ľudské zdroje 

 operatívne - výrobný proces, každodenná rutina 
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3.7 Informačné systémy podnikov  

 

V súčasnej dobe si podniky majú možnosť vybrať z viacerých typov 

informačných systémov. Informačné systémy sa líšia hlavne svojimi funkciami, 

možnosťami využitia a hlavne zameraním na špecifické odvetvia v podniku. 

Informačný systém podniku môžeme charakterizovať ako súbor ľudí, procesov, 

technických a programových prostriedkov zabezpečujúcich zber, prenos, uchovávanie a 

spracovávanie dát v podniku s cieľom distribúcie a prezentácie informácii manažérom a 

ostatným pracovníkom podniku pre potreby ich rozhodovania. 

Hlavnou úlohou ISP je zabezpečovať manažérom a ostatným pracovníkom 

podniku dostatok presných, aktuálnych, dôveryhodných a dôležitých informácii v 

potrebnom časovom termíne a navyše vo vhodnej forme na prípravu kvalitných 

informácií. Podnik využíva informačný systém na informačnú podporu rozhodovania 

manažérov a ostatných pracovníkov pri riadení podniku. IS podniku obsahuje všetky 

funkčné oblasti riadenia podniku a všetky úrovne riadenia podniku. Z tohto vyplýva aj 

jeho štruktúra a zložitosť riešenia. So zvyšujúcou kapacitou podniku rastie aj 

rozsiahlosť informačného systému a taktiež aj finančná závislosť na zabezpečenie a 

zavedenie informačného systému do podniku. 

Najdôležitejším prvkom ISP sú ľudia, ktorými manažéri a ostatní pracovníci 

podniku manipulujú a pracujú s informačným systémom. Efektívne využívanie ISP je 

preto postavené na používateľoch, preto je potrebné v podnikoch venovať mimoriadnu 

pozornosť na príprave zamestnancov na prácu s informačným systémom. Iba dobre 

pripravení pracovníci vedia efektívne využívať informačný potenciál ISP a tak dokážu 

dosahovať výkony ktoré od nich podnik vyžaduje. [7] 

3.8 Informačná štruktúra podniku 

Vytvorenie informačnej infraštruktúry podniku je jedným z predpokladov na 

úspešné zavedenie a efektívne využitie ISP, pričom infraštruktúra predstavuje prostredie 

na trvalý rozvoj konkrétneho informačného systému. Úroveň tohto prostredia musí byť 

na vysokej úrovni aby sa nestala brzdou ďalšieho rozvoja. Medzi komponenty 

informačnej infraštruktúry patria: 
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 dostatočne výkonné hardvérové vybavenie včítane sieťových a 

komunikačných prostriedkov; 

 vhodné a perspektívne operačné a databázové systémy; 

 správne dátové zdroje; 

 dostatočná informačná a počítačová gramotnosť ľudí; 

 adekvátne organizačné usporiadanie kompatibilné s informačnými 

systémami a so systémom riadenia podniku. 

Návrh informačnej infraštruktúry by sa mal mať parameter neustále vyvíjať, aby 

bol podnik vždy schopný reagovať svojim informačným systémom na reakcie z 

konkurenčného prostredia. Úroveň infraštruktúry je daný úrovňou jej jednotlivých 

komponentov, pričom je žiaduce, aby všetky komponenty boli na zodpovedajúcej a 

vyrovnanej úrovni. Manažérov nútia čoraz náročnejší zákazníci, globálna konkurencia, 

vznik nových trhov a nové zmeny trhového prostredia, vyhľadávať a používať stále 

ďalšie informácie vysokej kvality.[10] 

3.9 Hardvér 

Počítač je v informatike elektronické zariadenie, ktoré spracováva dáta pomocou 

dopredu vytvoreného programu.  

Súčasný počítač sa skladá z hardware, ktorý predstavuje fyzické časti počítača a 

zo software, ktorý tvorí operačný systém a programy. Hardware označuje komponenty, 

fyzické súčasti, bez ktorých by nebol schopný pracovať. Väčšina týchto komponentov 

sa nachádza na základnej doske, ktorú nazývame matičná doska. [10] 

 

3.10 Softvér 

Pod pojmom software rozumieme programové vybavenie umiestnené v počítači. 

Software vzniká programovaním. Program je forma vyjadrenia postupu riešenia úlohy 

na počítači. Program riadi činnosť počítača a je prostriedkom komunikácie medzi 

človekom a počítačom. V programe je stanovené, aké operácie a v akom poradí, aké 

dáta má spracovávať.  
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Software sa člení do troch skupín na: 

 základné programové vybavenie; 

 prostriedky pre tvorbu aplikačného programového vybavenia; 

 aplikačné programové vybavenie. 

Základné programové vybavenie alebo tiež aj nazývané systémový software. 

Toto programové vybavenie umožňuje spustenie alebo spracovanie aplikačného 

software. Typickým predstaviteľom je operačný systém, firmware a vývojové prostredie 

pre tvorbu aplikačného systému. 

Operačný systém počítača tvorí sada programov, nevyhnutných na prevádzku, 

umožňuje efektívnejšie využitie počítačových zdrojov (hardware) a ľahšiu prácu 

užívateľov. Firmware je software, ktorý je napevno zabudovaný v hardware. Napríklad 

BIOS v pamäti počítača. 

Aplikačný software je navrhnutý a vytvorený pre spracovanie konkrétneho typu 

úlohy či pre riešenia konkrétneho problému. Napríklad balík kancelárskych činností ako 

je tvorba dokumentov, spracovanie tabuliek alebo vytváranie prezentácií boli vytvorené 

sady programov s označením Kancelárske systémy.[10] 

3.11 Životný cyklus informačného systému 

Informačný systém prechádza tiež ako iné produkty, od okamžiku rozhodnutia o 

jeho nasadení v podniku až do jeho ukončenia jeho použitia, rôznymi fázami. Súhrnne 

je sled všetkých fáz nazývaný životným cyklom informačného systému. 

V úvodných štúdiách sa odráža cieľ podniku pri zavedení informačného systému 

na základe podnikovej stratégie, obsahuje analýzu aktuálneho stavu podniku. Tiež aj 

identifikuje problémy v aktuálne používanom informačnom systéme a v hrubých 

náčrtoch predstavuje návrh nového informačného systému, odhad nákladov na zriadenie 

informačného systému. Úvodné štúdium je dokument, ktorý predkladajú uchádzači pri 

výberovom riadení na zavedenie IS. Súčasti tohto štúdia sú informácie pre podnikový 

manažment, technické požiadavky na hardwarové aj softwarové vybavenie. 

Pred návrhom na riešenie je nevyhnutné spraviť analýzu problémov. Analýza je 

vykonávaná z rôznych hľadísk, pozornosť je venovaná procesnému, funkčnému a 

dátovému hľadisku. Počas procesu analýzy sú vytvárané rôzne modely slúžiace na 
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komunikáciu medzi zadávateľmi a analytikmi. Výsledok analýzy je rozbor problému a 

označenie problematických častí spolu s návrhom riešenia. 

Základný návrh vykonaný v úvodnej štúdii je v globálnom návrhu rozvedený do 

väčších detailov. Fáza globálneho návrhu je vykonávaná na určitej konkrétnej 

hardwarovej, softwarovej platforme. Pri návrhu hardwaru sú špecifickými 

požiadavkami na počet a rozmiestnenie jednotlivých terminálov, požiadavkami na 

servery, na rýchlosť odozvy a prenosnú kapacitu dátových spojov. Návrh softvérovej 

časti zahrňuje návrh architektúry, definíciu štandardov pre komunikáciu medzi 

jednotlivými modulmi. Na základe vykonanej analýzy sú špecifikované potrebné 

kvalifikácie u užívateľov, ktorí budú s informačným systémom pracovať. 

Pri detailnom návrhu sú navrhnuté konkrétne hardwarové aj softwarové 

komponenty systému, ako špeciálne vybavenie počítačov, sieťové prvky, tlačiarne. Je 

zvolený databázový systém, štruktúra jednotlivých záznamov a dátové typy. Ďalej je 

stanovená metodika tvorby a transakcie v funkčných modeloch sú dekomponované na 

úroveň jednotlivých krokov. U menších projektoch dochádza k splynutiu globálneho a 

detailného návrhu. 

Pod implementáciou rozumieme realizáciu informačného systému podľa 

detailného návrhu. Nakupuje sa hardwarové vybavenie, vytvára sa databáza a je treba 

ich naplniť počiatočnými dátami. Je treba pripraviť prevod dát z pôvodného do nového 

informačného systému. Programové moduly a aplikácie sú testované na správnosť 

poskytovaných výsledkov. Počas implementácie je možné začať vykonávať školenie 

užívateľov. 

Zahrňuje to inštaláciu, konfiguráciu a testovanie hardwaru a softwaru 

potrebného na prevádzku. Behom zavádzania informačného systému dochádza k 

súvisiacim zmenám v organizácii podniku. Vstupujú do platnosti nové organizačné 

predpisy a smernice. Užívateľom sú distribuované prihlasovacie mená a heslá. V 

systéme sú zavádzané dát a sú prevádzané záťažové testy. Fáza zavádzania končí 

pozitívnym vyhodnotením akceptačných testov. Po splnení prechádza nový systém do 

rutinnej prevádzky. Pôvodný systém je buď úplne odstavený alebo je zachovaný prístup 

pre obmedzený počet užívateľov hlavne pred spätnú analýzu za prevádzkované obdobie. 

Celý proces zavádzania by sa mal držať nastoleného harmonogramu aby prechod zo 

starého k novému systému bez zbytočných komplikácií. 
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V priebehu prevádzky systému dochádza k údržbe hardwaru a softwaru. 

Hardwarové chyby sú riešené prostredníctvom servisných oprávok alebo nákupom 

nových zariadení. Taktiež môže prebiehať postupné posilňovanie výkonov alebo 

vytváranie záložných serverov pre prípad výpadku produkčných serverov. Všetky 

požiadavky na úpravu sú predmetom na jednanie s dodávateľom systému, ktorý 

vyhodnotí náročnosť a cenu za tieto opravy. 

Ukončenie prevádzky je posledná fáza životného cyklu, čo väčšinou súčasne 

prebieha s nasadením nového systému. Je vykonávaný prevod databáz do nového 

systému, systém je zálohovaný a všetky ďalšie operácie sú vykonávané v novom 

systéme. Dôvody pre nahradenie súčasného systému môžu byť viaceré, ako systém 

nevyhovuje situácii v podniku, alebo podnik bol kúpený inou spoločnosťou, ktorá 

využíva vlastný informačný systém. [9] 
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4 METÓDA HOS8 

Metóda HOS8 sa zaoberá skúmaním a hodnotením ôsmych základných oblastí 

informačného systému. Táto metóda bola vyvíjaná na ústave informatiky Fakulty 

podnikateľskej Vysokého učenia technického v Brne Doc. Ing. Milošom Kochom, CSc. 

a Ing. Mgr. Janom Dovrtělom, Ph.D. . Podáva ucelený pohľad na informačný systém 

podniku na základe ôsmych oblastí a skúma ako sú tieto oblastí vzájomne vyvážené. 

Pokiaľ je jedna z ôsmych skúmaných oblastí vyhodnotená ako nevyvážená, môže to 

viesť k neefektívnosti celého celku. Tiež je treba brať v úvahu, že kontrolné otázky sú 

všeobecné vzhľadom k širokému záberu skúmaných informačných systémov. Výsledky 

preto musíme brať tak, že sú založené na subjektívnych odpovediach na jednotlivé 

kontrolne otázky. V nasledujúcej tabuľke je uvedených všetkých osem skúmaných 

oblastí. [6] 

 

Tab. č.  1 - Oblasti hodnotenia metódy HOS8 

 

Teraz sa pozrieme bližšie na jednotlivé oblasti metódy HOS8: 

Hardware -   skúma oblasť zaoberajúcu sa fyzickým vybavením spoločnosti vo vzťahu 

k jeho spoľahlivosti, bezpečnosti a použiteľnosti so softwarom. 

Software - skúma oblasť zaoberajúcu sa funkčnosťou, ovládateľnosťou a ľahkým 

používaním programového vybavenia spoločnosti. 

Orgware - skúma oblasť zaoberajúcu sa tým či sú dodržané pravidlá pre prevádzku 

informačných systémov a doporučené pracovné postupy. 

Peopleware - táto oblasť zahrnuje skúmanie užívateľov informačných systémov vo 

vzťahu k rozvoju ich schopností, k ich podpore pri používaní 

Skúmané oblasti HOS8 Skratky

Hardware HW

Software SW

Orgware OW

Peopleware PW

Dataware DW

Customers CU

Suppliers SU

Managment IS MA
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informačných systémov a vnímaním ich dôležitosti. Táto oblasť však 

neskúma odborné znalosti užívateľov informačných systémov. 

Dataware -  v tejto oblasti sledujeme dáta uložené a používané v informačnom 

systéme a ich vzťah k ich dostupnosti, správe a bezpečnosti. Táto oblasť 

však nesleduje množstvo dát či ich prenos. 

Customers -  táto oblasť skúma čo má informačný systém zákazníkom poskytovať 

a ako je táto oblasť riadená. Vymedzením zákazníkov chápeme ako 

zákazníkov v obchodnom pojatí alebo ako vnútropodnikových 

zákazníkov používajúcich výstupy so skúmaného informačného systému. 

Nesledujeme tu ale spokojnosť zákazníkov. 

Suppliers -  v tejto oblasti skúmame čo informačný systém vyžaduje od dodávateľov 

a ako ja táto oblasť riadená. Dodávateľa môžeme chápať ako dodávateľa 

v obchodnom pojatí alebo ako vnútropodnikového dodávateľa služieb, 

výrobkov alebo informácií. Avšak neskúmame tu spokojnosť 

dodávateľov. 

Management IS - v tejto oblasti skúmame riadenie informačných systémov vo 

vzťahu k informačnej stratégii, dôslednosť na dodržiavaní stanovených 

pravidiel a vnímanie koncových užívateľov informačného systému. 

Neskúmame tu ale znalosť manažmentu IS. 

 

Pri tejto metóde je vyplnení iba jeden dotazník manažérom firmy. Pre 

hodnotenie sa používa stupnica 1 – 2 – 3 – 4 respektíve ‚ano‘ / ‚spíše ano‘ / ‚spíše ne‘ / 

‚ne‘, kde vyššie číslo znamená lepší stav danej oblasti. Každá oblasť zahrnuje 10 

otázok, celkovo sa jedná o 80 otázok. Otázky sa hodnotia podľa dvoch stupníc a to 

stupnica kde je najlepšie hodnotená odpoveď ‚ano‘ to znamená 4 body a v opačnom 

prípade je tu negatívna otázka s opačnou stupnicou, kde je najlepšie hodnotená odpoveď 

‚ne‘. 

V prvom kroku sa hodnotia jednotlivé oblasti informačného systému, kde 

používame 4 bodové hodnotenie a to : 1 = špatná úroveň oblasti, 2 = spíše špatná 

úroveň oblasti,, 3 = spíše dobrá úroveň oblasti,, 4 = dobrá úroveň oblasti. V druhom 

kroku určíme súhrnný stav celého informačného systému. Spôsob ako ho určiť 

vychádza z princípu že stav informačného systému sa rovná stavu jeho najnižšej zložky. 
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Ďalším krokom je stanovenie významu informačného systému pre firmu. 

Rozlišujeme tri stupne významu, ktoré uvádzam v tabuľke: 

 

Tab. č.  2 Význam informačného systému pre firmu [6] 

 

Ako vyvážený sa považuje taký informačný systém, ktorý ma vo všetkých 

oblastiach rovnaké výsledné hodnotenie alebo kde sa najvyššie tri kategórie líšia 

maximálne o jedna. Pri vyváženom systéme je možné predpokladať, že je to systém 

s optimálnym pomerom prínos / náklady. Základným problémom u nevyvážených 

informačných systémov je nižšia efektívnosť než akú by mohli dosahovať. Celková 

úroveň skúmaného informačného systému je daná jeho najslabším článkom a v grafe je 

zakreslená červenou farbou. Doporučený stav vychádza z dôležitosti systému pre firmu. 

Tento stav je však nutné chápať ako minimálnu požadovanú úroveň, pod ktorú klesnúť 

by informačný systém nemal. Na základe výsledkov hodnotenia je možné postupovať 

podľa troch rôznych stratégií a to : stratégia útlmu, stratégia udržania súčasného stavu 

a stratégia zlepšenia a rozvoju. [6] 

Stratégia obmedzenia, útlmu -  cieľom tejto stratégie je znižovanie finančných 

prostriedkov vkladaných do rozvoja a prevádzky 

informačného systému a ich následné využitie na 

potrebnejších miestach. Táto stratégia sa používa 

vtedy, keď je informačný systém poprípade 

niektorá jeho oblasť na vyššej úrovni, než je 

doporučená hodnota. 

 

Hodnota Význam informačného systému

-1

Skúmaný informačný systém nieje pre chod firmy dôležitý, 

neprináša ani nezvyšuje produkciu, zisk a ani úsporu práce. 

Chod firmy bez tohto IS nieje ohrozrný.

0

Skúmaný informačný systém je pre chod firmy dôležitý, jeho 

krátkodobý výpadok však výrazne neovplivní chod firmy, zisk 

alebo spokojnosť zákazníkov.

1

Skúmaný informačný systém je pre chod firmy klúčovo dôležitý, 

jeho čoilen krátkodobý výpadok by výrazne ovplivnil 

fungovanie firmy, zisk či spokojnosť zákazníkov.



24 

  

Stratégia udržania súčas. stavu-  táto stratégia je doporučená v prípade, že 

informačný systém je vyvážený a je aj na 

doporučenej úrovni, Oproti stratégii zlepšenia ma 

menšie finančné náklady avšak neznamená 

zastavenie všetkých investícií, keďže jej cieľom je 

zvyšovanie efektivity informačného systému. 

Stratégia zlepšenia, rozvoju - táto stratégia sa odporúča v situáciách, kedy systém 

nedosahuje doporučenej úrovne. Často býva 

odprevádzaný vyššími investíciami do 

informačného systému, ale v prípade, že sa 

problém vyskytuje len v jednej oblasti, je zlepšenie 

situácie menej nákladné. 

 

Obrázok 2 - Príklad grafu na posúdenie vyváženosti IS 
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5 ANALÝZA PROBLÉMU A SÚČASNÁ SITUÁCIA 

5.1 Predstavenie spoločnosti 

Obchodné meno :    SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA , a. s. 

Právne forma právnickej osoby :  akciová spoločnosť 

Akcionári :     Erste Bank 100% 

Predmet činnosti:    univerzálna banka 

 

 

Tradícia sporiteľníctva na Slovensku vznikla v roku 1841 založením filiálky 

Prvej rakúskej sporiteľne v Bratislave a Košiciach, sporiteľníctvo má teda na Slovensku 

skoro 170 ročnú tradíciu. 

Dňa 24.7.1923 získala mestská sporiteľňa koncesiu na začatie svojej činnosti a v 

roku 1931 otvorila v nadčasovej budove na dnešnom Námestí SNP svoje ústredie. V 

roku 1953 pokračovalo budovanie siete sporiteľní pod menom Československá štátna 

sporiteľňa. V roku 1969 došlo k jej rozdeleniu na Slovenskú štátnu sporiteľňu š. p. ú a 

Českú sporiteľňu š. p. ú. 

V roku 1994 sa Slovenská štátna sporiteľňa transformovala na akciovú spoločnosť s 

cieľom vykonávať univerzálnu bankovú činnosť a začala pôsobiť pod novým menom 

Slovenská sporiteľňa, a.s. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste 

Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, bola 

Slovenská sporiteľňa začlenená do silnej finančnej skupiny Erste Bank der 

OesterreichischenSparkassen AG, obsluhujúcej 17,7 milióna klientov v ôsmych 

krajinách strednej a východnej Európy. [interné zdroje] 

  



26 

  

5.2 Organizačná štruktúra spoločnosti 

1 strana 

Jediným akcionárom Slovenskej sporiteľne je rakúska Erste Group Bank. 

Slovenská sporiteľňa má dlhodobo vedúce postavenie v oblasti celkových aktív, úverov, 

vkladov klientov, v počte obchodných miest a bankomatov. Komplexné bankové služby 

poskytuje v 274 obchodných miestach a desiatich obchodných centrách vo všetkých 

regiónoch Slovenska.  

Organizačnú štruktúru prikladám v prílohe A. 

 

 

  



27 

  

5.3 Informačné technológie spoločnosti 

Informačné technológie ktoré som videl a ku ktorým som mal prístup boli na 

centrále Slovenskej Sporiteľni. 

Hardware 

Klientské stanice pre zamestnancov sú rozdelené do dvoch skupín, a to bežný 

zamestnanci a vedúci oddelení a manažment. 

Bežný zamestnanci mali dve varianty stolných PC ktoré sú uvedené v Tabuľke 1. 

Manažéri a vedúci mali prenosné PC čiže notebooky, a to hlavne kvôli častej práci 

mimo pracovisko. Konfigurácia je uvedená v Tabuľke 2.

 

  Varianta 1 Varianta 2 

Procesor Pentium 4 Dual Core 

RAM 1GB 2GB 

HDD 50GB 250GB 

Monitor HP 19'  4:3 HP 21' 16:9 
Tabuľka 1 - PC konfigurácie bežných 

zamestnancov 

 

 

  
Noteboo

k HP 

Procesor Intel i5 

RAM 4GB 

HDD 500GB 

Monitor HP 19'  16:9 
Tabuľka 2 - PC manažérov a vedúcich 

Software 

Softwarové vybavenie sa tak isto delilo do troch skupín a to pre Bežných 

zamestnancov, kde sú dve varianty a manažment a vedúci oddelení. Prehľad je 

v Tabuľke 3. 

  Varianta 1 Varianta 2 Notebook HP 

OS Win Xp Win 7 Win 7 

MS Office 2003 2007 2010 
Tabuľka 3 - Softwarové vybavenie 

Zálohovanie 

Zálohovanie je riešené pomocou pravidelných záloh na centrálny server, ktorý je 

taktiež zálohovaný, keďže sa tu pracuje s veľmi dôležitými údajmi. 
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5.4 Obchodná situácia 

1 strana 

Na začiatok uvediem v Tabuľke 4 niektoré základné ukazovatele, vďaka ktorým sa 

dá zistiť ako na tom firma je. 

Základné pomerové ukazovatele 
2009 2010 2011 2012 

v % v % v % v % 

Návratnosť kapitálu 3,9 17,7 20 16,9 

Návratnosť aktív 0,3 1,3 1,7 16 

Pomer nákladov k výnosom 48,6 40,5 39,6 42,3 

Čistá úroková marža 4 4,3 4,5 4,2 

Pomer úverov a vkladov 77,6 74,5 83,4 84,3 

Kapitálová primeranosť 10,4 13,5 15,6 20,2 

Ukazovateľ Tier 8,7 10,6 11,6 16,3 
Tabuľka 4 (1) 

 

Slovenská sporiteľňa má dlhodobo najväčší podiel na trhu ako vidno 

v Tabuľke 5. Tabuľka 5 prehľadne dokazuje , že Slovenská Sporiteľňa v objeme úverov 

v konkurencii bánk na Slovensku udržuje svoje prvenstvo. Veľmi blízko o druhé a tretie 

miesto sa delí v jednotlivých rokoch VUB a Tatra banka .  

 

Tabuľka 5 - Podiely bánk na trhu (2) (3) 
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5.5 SWOT analýza 

 

Na základe informácií dostupných z osobných rozhovorov počas pôsobenia 

v SLSP, internetových zdrojov a pozorovania bola vypracovaná nasledovná SWOT 

analýza. 

5.5.1 Silné stránky 

 

 Hlavným cieľom banky je zotrvať v pozícii lídra na slovenskom bankovom trhu. 

 SLSP je bankou s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku. 

 V roku 1990 získala univerzálnu bankovú licenciu a rozšírila služby aj v 

segmente inštitucionálnych a podnikateľských klientov. 

 SLSP – je najväčšia banka na Slovensku s úplnou devízovou licenciou a 

povolením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov.  

 Má najväčší podiel na trhu vkladov, najrozsiahlejšiu sieť vlastných obchodných 

miest a dominantné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných 

kariet. 

 Poskytuje širokú škálu produktov a služieb - bežné účty, vkladné knižky, 

termínované vklady, služby platobného styku, úvery, elektronické bankovníctvo. 

 SLSP je prvou bankou na Slovensku, ktorá dostala povolenie od NBS a schválila 

interný model SLSP na účely výpočtu kapitálovej primeranosti. 

 Spravuje 6 miliónov účtov na Slovensku. 

 SLSP má 4199 kvalifikovaných pracovníkov banky , ktorí poskytujú služby 

mimoriadnej kvality individuálnym a firemným klientom. 

 SLSP má najčastejšie používané platobné karty. Ponuka kartových produktov je 

rozšírená o možnosť navrhnúť si vlastný dizajn na platobnú kartu. 

 Zamestnaneckou výhodou je program zvýhodnených zamestnaneckých akcií 

Erste Bank, program na podporu sporenia na dôchodok a pomoc zamestnancom 

v ťažkých životných situáciách 

 Klienti veľmi oceňujú aj to, že banka využíva ako distribučný kanál aj osobný 

prístup  
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5.5.2 Slabé stránky 

 

 Čakanie klientov na obchodnom mieste – podľa viacerých prieskumov sa rieši 

problém čakania klientov . Klienti nie sú spokojní s dĺžkou čakania na 

vybavenie svojich finančných záležitostí. Sú obchodné miesta, v ktorých klienti 

tento problém vôbec nevnímajú, ale sú naopak obchodné miesta, v ktorých 

čakanie klientov na vybavenie pretrváva. 

 Byrokracia- prieskum spokojnosti klienta ukázal na byrokraciu. Zníženie 

byrokracie na minimum sa podarilo vďaka návrhu získania potrebných údajov o 

klientovi priamo z BISu. 

 Udržať portfólio klientov – potreby klientov závisia od ich životného cyklu, je 

dobré mať v portfóliu klientov v každom veku – starší s vekovou štruktúrou nad 

45 rokov prinášajú depozitá, mladší potrebujú úvery. Úlohou je vždy získavať 

nových klientov. 

 Silná konkurencia spoločností bez bankovej licencie. 

 Vývoj depozít. 
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5.5.3 Príležitosti 

 

 Rozvíjanie stabilných klientskych vzťahov vhodnými metódami 

 Oslovovanie klientov mladších ako 18 rokov pomocou sociálnych sietí  

 Odkúpenie slabšej konkurenčnej banky  

 K dcérskym spoločnostiam pribudla Realitná spoločnosť SLSP, ktorá okrem 

tradičných realitných činností sa venuje aj developerským aktivitám – predáva 

nadštandardné byty, príležitosť na získanie nových klientov . 

 Počas krízy má silnú pozíciu, nemá problémy s likviditou a požičiava 

prostriedky retailovým aj korporátnym klientom , čo pre obchodnú sieť v 

budúcnosti znamená, že nové produkty budú zrozumiteľnejšie a prehľadnejšie. 

 Banka má certifikovaných poradcov a pokračuje v certifikácii poradcov, ktorí 

učia klientov budovať si majetok v každej situácii. Wealth Creation –Tvorba 

majetku. 

 Ako prvá banka na Slovensku využíva v procese adaptácie zamestnancov 

pobočkovej siete virtuálnu pobočku, ktorá kopíruje prostredie pracoviska, a tým 

bude zabezpečovať kvalitnejšie poskytovanie služieb. 

 Banka získala ako prvá na Slovensku od NBS súhlas na používanie vlastného 

modelu na výpočet trhového rizika. Umožňuje vyčíslovať kapitálovú  

primeranosť – ukazovateľ minimálnej výšky kapitálu, ktorú musí mať banka ako 

rezervu a umožňuje vyčíslovať riziko strát, ktoré môže nastať vplyvom 

nepriaznivého pohybu trhových faktorov ako napr. úrokových sadzieb, 

devízových kurzov atď. 
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5.5.4 Ohrozenia 

 

 Predlžovanie prípravy nových produktov, pri rozvoji informačného systému 

treba zabezpečiť zapracovanie a využívanie opatrení v praxi na primeranú 

ochranu údajov a informačných systémov. 

 Hrozbou je poškodenie, zničenie alebo zneužitie účtovných záznamov, 

osobných a bankových údajov klientov a zamestnancov. 

 Hrozbou je zneužitie interných informácií, ktoré by mohli umožniť neoprávnený 

prospech iným osobám. 

 Spomalenie, alebo prerušenie činnosti kľúčových komponentov banky – servery, 

komunikačné prostriedky – treba chrániť všetky prvky banky pred 

neoprávneným použitím zo strany zamestnancov, externých dodávateľov, 

cudzích osôb a iných subjektov. 

 Dostatočný dôraz banky na opatrenia na ochranu banky pred legalizáciou 

príjmov z trestnej činnosti. 

 Nefunkčnosť siete banky na neakceptovateľnú dobu. 

 Hrozba vysokého podielu klasifikovaných úverov. 

 Zavedenie nových nevýhodných produktov 

 Nedôvera na finančnom trhu. 

 Nestabilita cien nehnuteľností. 

 Ekonomická kríza 

 Zavádzanie nových nevýhodných produktov a politické riziká 

 Úverové riziko – to znamená, že klient nebude pri obchodnej transakcii 

postupovať podľa stanovených podmienok v zmluve a tým spôsobí banke stratu 

  



 

33 

  

5.6 HOS8 

  

Teraz sa pozrieme na niektoré oblasti HOS8 podrobnejšie : 

Hardware  Vybavenie firmy po stránke hardvéru pre zamestnancov možno vidieť 

v Tabuľke 2 a v Tabuľke 3. Na centrále je približne  530 stolných 

počítačov a 50 prenosných počítačov (notebookov). Celá centrála je 

v štýle open-office, kde má každý svoje pracovné miesto a na každom 

oddelení je vždy jedno rezervné miesto naviac. Presné konfigurácie 

serverového vybavenia mi poskytnuté neboli. 

Software Softvérové vybavenie počítačov je uvedené v tabuľke 3. Varianta 1 je 

postupne nahradzovaná Variantov 2 a to hlavne z dôvodu že Microsoft 

ukončil podporu OS Windows XP. V čase písania tejto práce už bolo 

zhruba 80% počítačov vybavených variantov 2. Servery sú vybavené 

operačným systémom Windows Server 2008. Pri mojom pobyte vo firme 

som pozoroval, že zamestnanci pri svojej práci používajú okrem 

kancelárskeho balíčka MS Office aj systém SAP. 

Orgware Pravidlá správania sa v prostredí informačného systému v Slovenskej 

Sporiteľni sú jasne stanovené, prehľadné a každému ľahko dostupné 

z firemného intranetu. Je tu aj viac úrovní práv pre zamestnancov, podľa 

toho aký potrebujú prístup do Informačného systému.  

Peopleware Zamestnanci sú podľa potreby (určuje vedúci oddelenia) preškoľovaný 

v oblasti informačného systému. V prípade novej funkcie je 

samozrejmosťou, že preškolený budú všetci zamestnanci. V prípade 

potreby je k dispozícii rozsiahle IT oddelenie, ktoré je rozdelené do 

jednotlivých častí, podľa toho o aký problém sa jedná. Slovenská 

Sporiteľňa usporiadava pravidelne každú stredu dobrovoľné všeobecne-

vzdelávacie posedenia v knižnici ktorá sa nachádza v centrále. Firma si 

kladie dôraz na firemnú kultúru, ktorej kladie nemalý význam. 

Dataware Spoločnosť má veľmi prísne nastavenú politiku prístupu k dátam. Každý 

užívateľ má presne stanovené tak, aby mali prístup len k tým dátam, 
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ktoré naozaj potrebujú, keďže v bankovom sektore sa jedná o veľmi 

citlivé dáta. Taktiež je kladený veľký dôraz na zálohovanie dát, keďže tie 

sú pre firmu nevyhnutne dôležité. 

 

Táto analýza bola uskutočnená pomocou dotazníku. Tento dotazník bol 

predložený manažérovi IT, ktorému by som chcel poďakovať, že si našiel potrebný čas. 

Táto analýza je vypracovaná aj pomocou internetovej stránky www.zefis.cz. 

Vzhľadom na obor podnikania Slovenskej Sporiteľne ma Informačný systém pre 

firmu kľúčový význam, keďže čo i len krátkodobý výpadok by výrazne ovplyvnil chod 

firmy a aj zisk. Čiže Význam Informačného systému má hodnotu v = 1 .  

Ako výstup analýzy sú hodnoty uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

Tab. č.  3 - Výsledné hodnoty HOS8 

 

 Vektor m = (3,3,4,3,4,3,3,4) nám vyjadruje hodnoty jednotlivých oblastí. 

Z neho môžeme odvodiť súhrnný stav celého informačného systému u = 3. 

Oblasť HOS8 Hodnotenie oblasti Slovné hodnotenie

Hardware 3 spíše dobrá úroveň

Software 3 spíše dobrá úroveň

Orgware 4 dobrá úroveň

Peopleware 3 spíše dobrá úroveň

Dataware 4 dobrá úroveň

Zákazníci 3 spíše dobrá úroveň

Dodavatelé 3 spíše dobrá úroveň

Management IS 4 dobrá úroveň

http://www.zefis.cz/
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Zo získaných hodnôt je vidno, že informačný systém je lepší než bola očakávaná 

úroveň v oblasti Orgware, Dataware a Management IS. Ostatné hodnoty sú na rovnakej 

úrovni. Na základe týchto údajov je možné systém označiť ako ‚vyvážený informačný 

systém‘ teda platí, že r = 0 . Avšak je treba podotknúť, že sa informačný systém 

nachádza sa spodnej hranici smerom ku nevyváženému systému. 

Pri úrovni významu informačného systému ako kľúčového (v = 1) je 

doporučenou súhrnnou úrovňou informačného systému firmy úroveň d = 4. Táto úroveň 

je o jednu hodnotu vyššia ako je skutočná celková úroveň informačného systému (u = 

3). Z toho vyplýva, že stav skúmaného informačného systému je nízky a potrebuje 

prijať opatrenia na zvýšenie svojho stavu. Svoj stav by mali zvýšiť oblasti Software, 

Hardware, Suppliers, Customers a Peopleware. 

V nasledujúcom grafickom zobrazení je prehľadne vidno súhrnný stav (ružová 

farba), úroveň jednotlivých oblastí (modrá farba) a doporučená úroveň (červená farba). 

Grafická interpretácia sa uskutočňuje pomocou 4 ôs do ktorých sú definovaným 

spôsobom zakreslené všetky výsledky metódy HOS8. 
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Obrázok 3 - Grafické zobrazenie súčasného stavu IS vo firme 
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5.7 Posúdenie získaných informácií 

  

Z informácií zistených pomocou metódy HOS8 nám vyplýva, že treba prijať 

opatrenia k zvýšeniu stavu informačného systému. Pozrieme sa bližšie na jednotlivé 

oblasti: 

Hardware - stav tejto oblasti je u = 3, avšak podľa odporúčaní metódy HOS8 by mal 

byť d(v) = 4. Čiže úroveň tejto oblasti treba zvýšiť.  

Software - stav tejto oblasti je u = 3, avšak podľa odporúčaní metódy HOS8 by mal 

byť d(v) = 4. Čiže úroveň tejto oblasti treba zvýšiť. 

Orgware - stav tejto oblasti je u = 4, čiže sa rovná odporúčanému stavu. Cieľom by 

malo byť udržanie súčasného stavu oblasti. 

Peopleware - stav tejto oblasti je u = 3, avšak podľa odporúčaní metódy HOS8 by mal 

byť d(v) = 4. Čiže úroveň tejto oblasti treba zvýšiť. 

Dataware - stav tejto oblasti je u = 4, čiže sa rovná odporúčanému stavu. Cieľom by 

malo byť udržanie súčasného stavu oblasti. 

Zákazníci - stav tejto oblasti je u = 3, avšak podľa odporúčaní metódy HOS8 by mal 

byť d(v) = 4. Čiže úroveň tejto oblasti treba zvýšiť. 

Dodavatelé - stav tejto oblasti je u = 3, avšak podľa odporúčaní metódy HOS8 by mal 

byť d(v) = 4. Čiže úroveň tejto oblasti treba zvýšiť. 

Management IS - stav tejto oblasti je u = 4, čiže sa rovná odporúčanému stavu. 

Cieľom by malo byť udržanie súčasného stavu oblasti. 
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6 NÁVRH RIEŠENIA A PRÍNOS 

6.1 Úvodné určenie a vysvetlenie 

 

Po zvážení výsledkov ktorá vyplynuli z analýzy firmy Slovenská Sporiteľňa je 

vidieť, že ich informačný systém je vyvážený, avšak nemá potrebnú úroveň ktorú by 

potreboval vzhľadom na dôležitosť ktorú zohráva vo fungovaní podniku. Toho si je 

vedomí aj samotný manažment firmy a preto je v súčasnej dobe vo fáze pripravovania 

a zisťovania vhodnosti zmena informačného systému za nový kompletný ucelený 

systém. Termín predpokladaného prechodu je leto roku 2015.  

Avšak firme akútne chýbala jedna pre ňu dôležitá časť informačného systému 

ktorú potrebovala urgentne doplniť. Bol to nástroj na zbieranie informácií a o klientoch 

a analýzy, pomocou ktorého by pracovníci na pobočkách mohli zistiť od klientov 

kľúčové informácie pre banku. Tieto informácie by sa ďalej hromadne spracovávali 

a vďaka nim by mohla banka lepšie cieliť a plánovať svoje ďalšie kroky tak, aby spĺňali 

požiadavky klientov, poprípade im vedeli podľa ich súčasného stavu ponúknuť presne 

to čo potrebujú, čiže balíček služieb ušití im presne na mieru.  

Banka si preto určila aké sú pre ňu kľúčové informácie ktoré potrebuje. 

Následne si  dala vypracovať posudok špecializovanej firme, aby zistila časovú 

a finančnú náročnosť projektu v celom rozsahu, od návrhu až po konečné nasadenie do 

ostrej prevádzky. Nakoniec po obdržaní ponuky od špecializovanej firmy a po 

vzájomnej konzultácii ktorú sme spolu viedli sa rozhodla mi prideliť tento projekt. 
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6.2 Vlastný návrh 

Cca 5 strán 

Na začiatku bolo potrebné zistiť aký je optimálny výstup pre firmu, akú použiť 

databázu a čo by bolo vhodné vzhľadom pre zamestnancov, aby nemali problém 

stotožniť sa s používaním nového nástroja a zároveň aby to nebolo časovo a finančne 

neprimerane náročné. Taktiež bolo treba preskúmať dané kľúčové informácie a ich 

vzájomnú previazanosť.  

Zvolená bola možnosť využiť možnosť kancelárskeho balíku MS Office a jeho 

programu Microsoft Excel. Tento program má možnosť programovania v jazyku VBA – 

Visual Basic for Aplication. Výhodou aj je, že na žiadnom počítači pracovníka nebolo 

potrebné inštalovať nový softvér, a preto náklady na túto aplikáciu boli hlavne vstupné, 

čiže na vývoj, na jej nasadenie by bolo potreba len krátke školenie pracovníkov. 

Z hľadiska optimálneho a logického rozdelenia boli informácie roztriedené do 

piatich hlavných skupín. A to: 

 Bankovanie 

 Bývanie 

 Finančná rezerva 

 Plánovanie – prítomnosť, budúcnosť a spotreba 

 Rodina 

 

V sekcii Bankovanie bolo treba zistiť tri hlavné body o klientovi a to : 

 Nemá bankový účet 

 Má bankový účet v Slovenskej Sporiteľni 

 Má bankový účet v inej finančnej inštitúcii 

V prípade, že klient nemá žiadny účet, je potrebné zistiť z akého dôvodu ho 

nemá. V tomto prípade tak isto nieje možné, aby pracovník banky vyplnil možnosť, že 

účet má a ani inú podružnú informáciu ktorá spadá pod ne a to z dôvodu, že ostatné 

políčka na vyplnenie sa nezobrazia. V prípade, že by pracovník zvolil možnosť že klient 

účet má, tak by sa zrušila možnosť , že účet nemá, a zobrazili by sa príslušné políčka. 
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Pri možnosti, že klient má účet je potrebné zistiť či je účet v Slovenskej 

Sporiteľní (SLSP) alebo v inej finančnej inštitúcii. Zvoliť je možné obe možnosti. Keď 

sa účet nachádza v SLSP je potrebné zistiť či je s daným produktom zákazník spokojný. 

V tomto prípade si vie banka zistiť informácie z interného systému a doplniť si ich 

sama. Ak nie tak je potrebné zistiť informácie o rôznych príjmoch, výdavkoch 

(domácnosť, nákupy, splátky a iné), či klient používa platbu kartou , aké má 

poplatky, aký je jeho približný zostatok na účte a či využíva služby ako trvalý príkaz, 

inkaso, kreditné karty a podobne. Tento rozhodovací proces si môžeme pozrieť aj 

graficky na obrázku 4. Na obrázku 5 si zase môžeme pozrieť vzhľad. 

 
Obrázok 4 – Bankovanie rozhodovanie 

 
Obrázok 5 - Bankovanie vzhľad 
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Pri časti bývanie ide o to zistiť či klient má v pláne si zabezpečiť vlastné bývanie 

pomocou hypotekárneho úveru a to či už v SLSP alebo v inej inštitúcii, poprípade 

z vlastných zdrojov. Keď si klient zvolí možnosť že nechce a ani neplánuje hypotekárny 

úver, tak je opäť ošetrené, aby sa nezobrazovali možnosti pre iné alternatívy. 

V opačnom prípade sa zobrazia možnosti pre vybranú položku. 

Keď má alebo plánuje klient hypotekárny úver v SLSP tak si môže zvoliť či ho 

už má obstaraný alebo si ho len plánuje obstarať. V jednom či druhom prípade sa 

zobrazia možnosti či má aj iné plány ohľadom nového bývania poprípade rekonštrukcie 

terajšieho. Na základe toho je potrebné zistiť z akého zdroja si to klient chce financovať 

a poprípade či si nechce navýšiť terajšiu hypotéku. Informácie o výške a splátkach si 

banka zistí z internej databáze. 

V prípade, že má klient úver v inej inštitúcii tak musíme zistiť akú má mesačnú 

splátku, koľko mu ostáva ešte splatiť, do kedy má fixáciu úrokov a či plánuje požiadať 

o navýšenie úveru. Rozhodovací proces si môžeme pozrieť na obrázku 6 a vzhľad na 

obrázku 7. 

 

Obrázok 6 – Bývanie rozhodovanie 
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Obrázok 7 - Bývanie vzhľad 

 

Ďalším okruhom ktorý nás zaujíma je finančná rezerva. Tu tak isto ako 

v predchádzajúcich prípadoch zisťujeme, či klient má finančnú rezervu a kde si ju 

vytvára. Opatrenie proti nesprávnej voľbe ja samozrejmé. Keď má klient finančnú 

rezervu tak následne zisťujeme aký to je druh rezervy a následne zostatok a splátku 

a viazanosť. Rozhodovací proces si môžeme pozrieť na obr. 8 a vzhľad na obr. 9. 

 

Obrázok 8 – Rezerva rozhodovanie 



 

43 

  

 

Obrázok 9 - Rezerva vzhľad 

Časť ktorá sa týka plánov klienta v prítomnosti a v budúcnosti je jedna 

z najkomplikovanejších, čo sa rozhodovacieho procesu týka. Zisťujeme tu rôzne 

položky ako auto, bývanie, štúdium a podobne, či ich má klient v pláne zrealizovať 

alebo či ich už zrealizoval. Zisťujeme tu hlavne spôsob a zdroj financovania aký by 

klient chcel, poprípade aký nato využíva. Ďalej tu máme rôzne ďalšie kritéria, ktoré sú 

vidieť v rozhodovacom strome na obrázku 10. Tiež nás tu zaujíma aj časový horizont. 

 

 

 

Obrázok 10 - Prítomnosť, Budúcnosť, Spotreba rozhodovanie 
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Obrázok 11 - Prítomnosť, Budúcnosť, Spotreba vzhľad 

 

V poslednom okruhu otázok sa rieši rodina klienta. A to podľa toho ktorý 

členovia rodiny s klientom bývajú v jednej domácnosti. Následne sa zisťuje či daný člen 

má banku a aké služby využíva a zistí sa kontakt. Na obrázku 12 je rozhodovací proces 

a na obrázku 13 je vzhľad tejto poslednej časti. 

 
Obrázok 12 – Rodina rozhodovanie 
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Obrázok 13 - Rodina vzhľad 

 

Ako sme si mohli všimnúť tento doplnok obsahuje na každom liste ešte otázky 

pre zamestnancov banky a to ohľadom toho či bola spravená ponuka klientovi, 

poprípade či s klientom bolo dohodnuté stretnutie. Keďže bolo požadovaných veľa 

informácii, tak na uľahčenie zamestnancom bola na každom liste urobená nápoveda, 

ktorá sa aktivovala po kliknutí na otáznik. V nápovede našiel zamestnanec otázky ktoré 

mu mohli pomôcť položiť klientovi tie správne otázky.  

Predstava použitia tohto doplnku bola taká, že pracovník banky by pri návšteve 

klienta na pobočke vyplnil správne údaje ktoré sú od daného klienta potrebné zistiť. 

Keďže každý klient ohľadom na svoju situáciu potrebuje iné služby a má iné 

požiadavky sú pre banku viac dôležité rôzne informácie. Avšak aby nenastali 

komplikácie a zamestnanci sa nemuseli zložito učiť rôzne postupy a hlavne aby nenastal 

faktor ľudského pochybenia, ktorý je oveľa častejší ako pochybenie IT boli určené 

vzájomné vzťahy a rôzne podmienky. Preto sa museli vytvoriť rozhodovacie stromy, 

aby bolo ľahšie určiť podmienky za ktorých sa majú určité informácie zamestnancom 

zobrazovať a ktoré majú ostať nezobrazené. 

Tento doplnok k stávajúcemu informačnému systému má aj ochranné 

mechanizmy. Napríklad ak by zamestnanec vyplnil nejakú položku a v zapätí zmenil 
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klient svoje rozhodnutie a zamestnanec by musel označiť inú položku, ktorá vyžaduje 

iné vstupné informácie, tak tie staré by boli odstránené, aby neskôr nedošlo k mylnej 

informácii pri spracovávaní údajov.  

Teraz mal za sebou tento projekt už fázu analýzy, kedy sa zistili potrebné čiže 

kľúčové informácie a možnosti ich využitia. Následne nasledoval návrh a realizácia 

tohto projektu ktorý bol popísaný vyššie. Keďže bol program už vytvorený nasledovalo 

jeho testovanie. 

Testovanie prebiehalo na jednej pobočke, kde zamestnanci dostali krátke 

hodinové školenie kde sa dozvedeli čo je potrebné na obsluhu programu, a aké výhody 

to bude mať vzhľadom do budúcnosti. Testovacia fáza trvala dva týždne. Počas tejto 

fázy sa prišlo na pár drobných problémov, ktoré boli v zápätí hneď vyriešené. Zatiaľ 

program ukladal dáta len lokálne. Po určitom čase testovania, keď boli vyladené chyby 

na strane klienta sa spustila funkcia, pri ktorej sa vyplnené údaje posielali rovno do 

sieťovej zdielanej databáze. To bolo ľahko realizovateľné lebo každá pobočka bola 

pripojená do firemnej siete.  

V Slovenskej Sporiteľni má každý klient pridelené svoje ID. Na základe toho aj 

fungovala databáza. Ku každému ID (klientovi) sa priradili informácie získané 

z analýzy (aplikácie). Okrem týchto údajov obsahovala databáza aj informácie o tom 

kto dáta vyplnil. Každá zmena informácií o klientovi však neprepisovala stávajúce 

údaje, ale vytvorila novú položku kde bolo vidieť kto dáta upravil a aj čas kedy ich 

upravil. Bol pripravený aj reporting ktorý každý deň generoval vedúcemu pobočky 

všetky analýzy ktoré sa tam vypracovali a vedúci pobočky ich musel schváliť. 

Prístup k údajom z analýzy mali vedúci pobočky a ľudia na ústredni, ktorý to 

potrebovali ku svojej práci. 
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6.3 Použité prostriedky - Visual Basic fo Aplication (VBA) 

 

Jazyk VBA je všeobecný skriptovací jazyk Microsoftu, ktorý je dnes už 

súčasťou všetkých aplikácií MS Office, a dokonca aj aplikácií od iných dodávateľov. Je 

objektovo orientovaný, pričom za objekty považujeme zošiť, graf alebo ovládací prvok 

formulára. Rozlišujeme ale prácu v Exceli a vo Worde. Pri každej aplikácií 

kancelárskeho balíka MS Office je potrebné sa oboznámiť s objektovým modelom. 

Každý model má hierarchické usporiadanie, pričom za objekt na najvyššej úrovni 

považujeme Application – prezentuje samotný Excel. Application zahŕňa kolekciu 

Workbook (pracovný zošit), ďalej Workbook obsahuje kolekciu objektov Worksheet 

(pracovný list), tieto pre zmenu kolekciu objektov Range (oblasť). Aktivujeme ho 

zadaním príkazu Vývojár → Visual Basic alebo klávesovou skratkou Alt+F11. Pokiaľ 

karta Vývojár nie je zobrazená, aktivujeme ju v Možnostiach aplikácie hlavného menu. 

Na pravej strane prieskumníka (Project – VBAProject) sa nachádzajú otvorené projekty 

skladajúce za z troch uzlov: Microsoft Excel Objects, Forms a Modules. Uzol Microsoft 

Excel Objects je venovaný listom zošitu a jeden zvlášť pre zošit. Na tieto listy je možné 

umiestňovať len špeciálne procedúry. Napr. procedúru, ktorá je aktivovaná otvorením či 

zatvorením zošitu, aktivovaná zobrazením listu, zmenou hodnoty v bunkách listu atď. 

Ide o procedúry aktivované udalosťami a na jednom liste s programovým kódom môžu 

byť len raz. Vo Forms sú vytvorené užívateľské formuláre a v Modules sú nahraté 

makrá, vrátane verejných, teda zdieľaných na manipuláciu vo všetkých pracovných 

hárkoch. Za projekt považujeme každý otvorený pracovný hárok. Pod oknom Project – 

VBAProject sú vlastnosti formulára a ovládacích prvkov, ku ktorým sa dostaneme v 

podkapitole 1.3.2. Pravá strana okna prieskumníka obsahuje vizuálnu tvorbu formulára 

a okno pre písanie VBA kódu. Tu je nutné poznamenať, že usporiadanie týchto okien si 

užívateľ môže prispôsobovať. Tiež má možnosť zobraziť viaceré okná v menu 

View.[12] 
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Pomocou VBA je možné aj to, čo sa nedá bežne v MS Office alebo vo Windows 

bežne dosiahnuť.  Napr. : 

  vytvárať pokročilé nástroje na overovania dát 

  navrhovať formuláre slúžiace ku zberu dát a vytváraniu ich zostáv  

 dynamicky získavať údaje z externých databáz 

  vytvárať zostavy kontingenčných tabuliek stlačením jediného tlačidla,  

  zapisovať kód, ktorý dynamicky komunikuje s užívateľom pomocou 

dialógových okien a vstupných polí,  

 dočasne si ukladať údaje do pamäte,  

  reagovať na udalosti, ako je otvorenie listu (v slovenskej verzii je to 

hárok) alebo zmena údajov na liste, prípadne riadiť inú aplikáciu, napr. 

Word, Access.  

 

6.4 Finančná náročnosť 

Pred začatím vývoja danej aplikácie banka riešila finančnú náročnosť a na ňu 

nadväzujúcu aj časovú náročnosť. Ako bolo spomenuté na začiatku tejto kapitoly banka 

si nechala spracovať návrh od externého dodávateľa. Keďže šlo o urgentnú vec tak bol 

kladený na čas väčší nárok ako obvykle. Keďže banka má svojich štandardných 

dodávateľov, nemala veľmi na výber ohľadom ponuky od tohto dodávateľa. 

Dodávateľom ponúknutý termín aj požadovanú sumu za realizáciu projektu si môžeme 

pozrieť v tabuľke č.4 . Z tabuľky je vidno, že externý dodávateľ síce rýchlejšie spracuje 

daný projekt, avšak nemôže začať okamžite a požadovaná cena za vyhotovenie je 

niekoľko násobne vyššia. Na rozdiel od toho som ako brigádnik mohol začať s prácou 

na projekte okamžite a síce podľa odhadu by mi práca trvala dlhšie, tým že som skôr 

začal by bola celkovo o približne týždeň skôr hotová. Pre banku bola táto varianta 

výhodnejšie aj z finančného hľadiska. 

 

Tab. č.  4 - Porovnanie externého dodávateľa 

Termín začatia
Predpokladaná dĺžka 

vývoju a testovania

Celková 

cena

Brigádnik okamžite 4 týždne 850 €

Externý dodávateľ  o 2 týždne 3 týždne 4 500 €
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6.5 Prínos vlastného návrhu 

Tento návrh mal zatiaľ slúžiť ako riešenie na dobu určitú a získavanie 

kľúčových informácií od klientov, ktoré by pomohli banke v jej rozhodovaní o tom aké 

produkty ponúkať, aké baličky pripravovať a ako prilákať zákazníka na daný produkt. 

A to na dobu približne jeden a pol roka kým banka neprejde procesom výberu 

a nasadenia nového kompletného a moderného informačného systému. 

V pripravovanom informačnom systéme sa počítalo aj s obdobným modulom, ktorý by 

kopíroval správanie a prínos tohto návrhu, avšak s výhodou, že by bol plne integrovaný 

do celkového podnikového informačného systému. Pre banku to malo prínos aj 

v podobe rýchleho a pomerne lacného uskutočnenia tohto návrhu. 

Prínos daného návrhu som si vďaka reálnemu nasadeniu do používania v banke 

mohol overiť aj v praxi. 
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7 ZÁVER 

V dnešnej dobe je už pre väčšinu firiem potrebné mať informačný systém. 

Avšak často sa  zabúda, že dôležité je nielen vlastniť informačný systém ale mať ho aj 

správne vyvážený a to si vyžaduje neustálu starostlivosť. Cieľom tejto práce bolo práve 

analýza informačného systému a prípadný návrh na jeho vylepšenie. 

V teoretickom úvode sme si ozrejmili základné pojmy ktoré boli nevyhnutne 

dôležité na pochopenie práce. Prešli sme si základné pojmy ako čo je to informácia, 

dáta, informačné technológie až po to ako definovať informačný systém, aké sú jeho 

funkcie či aký je jeho životný cyklus. 

Nasledovala analýza vybraného podniku. Tá prebehla pomocou metódy HOS 8 

a SWOT analýzy. Tieto analýzy boli vypracované vďaka pomoci vedúcich oddelení, 

ktorý boli nesmierne ústretový ale aj vďaka interným zdrojom ktoré mi boli poskytnuté 

a boli veľmi dobre spracované. Nemalou pomocou bolo aj niekoľko mesačné 

pozorovanie chodu podniku počas môjho pôsobenia v ňom. Samozrejme neboli mi 

poskytnuté úplne všetky prostriedky, ktoré by pomohli výrazne zlepšiť chápaniu chodu 

a zisteniu slabých miest tohto podniku a to z dôvodu práv v podniku a jeho opatrnosti, 

keďže sa jedná o citlivé informácie ktoré by mohli výrazne pomôcť konkurencii.  

V záverečnej časti sme sa venovali návrhu zmeny, prečo je dôležitá pre podnik 

a z akého dôvodu bolo rozhodnuté navrhnúť práve takéto zmeny. Následne bola 

posúdená prínosnosť tejto zmeny pre podnik a bola zisťovaná finančná a časová 

náročnosť, keďže dostal tento návrh na zmenu vysokú prioritu. Priebežne boli 

aktualizované a preverované kľúčové informácie, ktoré sa pomocou daného návrhu 

mohli dosiahnuť. Projekt si prešiel všetkými fázami, od návrhu cez vývoj a testovanie 

až po konečné úspešné nasadenie do praxe. Z toho vidno, že mal tento návrh aj reálny 

prínos.  
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