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ÚVODNÉ SLOVO K VYDANIU ČASOPISU 
 
INTRODUCTION TO THE ISSUE OF THE MAGAZINE 
 
Peter Veselý 
 
   Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave začína vydávať nový 
periodický vedecký časopis Manažérska Informatika s cieľom vytvárať príležitosti 
pre prezentáciu aktuálnych výsledkov manažérskeho výskumu mladých 
pedagógov a vedeckých pracovníkov, doktorandov a talentovaných študentov. 
Bude podporovať vedecké a odborné diskusie o aktuálnych problémoch v teórii a 
praxi manažmentu. Univerzita Komenského v Bratislave ako najstaršia a najväčšia 
univerzita v Slovenskej republike je všeobecne známa ako liaheň vedeckých a 
odborných talentov a centrum vynikajúceho výskumu v mnohých oblastiach.  
   Manažérske vzdelávanie je disciplína, ktorá sa na Slovensku objavuje až 
začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. A práve Fakulta 
managementu bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu 
manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. V súčasnosti 
zaujíma vedúce postavenie najúspešnejších a najvýznamnejších fakúlt v oblasti 
manažmentu na Slovensku.  
   Časopis Manažérska Informatika má ambíciu byť užitočným a vyhľadávaným 
časopisom pre vedcov, pedagógov a študentov, ktorí sa zaujímajú o aktuálne 
dianie v oblasti teórie i manažérskej praxe  v nadväznosti na moderné technológie 
a procesy digitalizácie spoločnosti. Úzke prepojenie pedagogickej a vedecko-
výskumnej činnosti, spolu s rozvíjaním kontaktov s praxou, vnímame ako účinnú 
cestu k presadzovaniu trendov budovania znalostnej spoločnosti. Našim zámerom 
je vytvoriť priestor pre prezentovanie výsledkov výskumu vedeckých pracovníkov, 
pedagógov, doktorandov, ale i pre študentov. Mladí ľudia sú otvorenejší, 
kreatívnejší a odvážnejší a môžu prichádzať s novými prístupmi a nápadmi. Mnohé 
diplomové, rigorózne, či dizertačné práce sú kvalitne spracované a je na škodu, že 
skončia nepovšimnuté a zabudnuté kdesi na polici archívu. Ich publikovaním 
môžeme ohodnotiť snahu ich autorov a sprístupniť ich tak odbornej verejnosti na 
Slovensku, či v zahraničí. 
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   Sústrediť pozornosť budeme aj na medzinárodnú spoluprácu v oblasti teórie a 
praxe manažmentu, pretože internacionalizácia mnohých výskumov prináša 
pozoruhodné úspechy. Cezhraničné vzťahy budeme budovať nie len medzi 
prispievateľmi, revidujúcimi odborníkmi, ale texty budú dostupné viacjazyčne pre 
študentov zahraničných fakúlt, odborníkov z praxe, či širokú verejnosť.  
   Nový periodický vedecký časopis Manažérska Informatika bude otvorený nielen 
akademickým pracovníkom, ale aj na diskusiu so zástupcami z praxe, pretože 
vedecké výsledky a úspechy v praxi vnímame ako dôsledok spolupráce odborníkov 
z praxe, učiteľov a študentov, ako i rozvíjania vzťahov s absolventmi a ďalšími 
dôležitými partnermi.       
 
 

Príjemné čítanie Vám želá Peter Veselý 
Predseda redakčnej rady časopisu 

Manažérska Informatika 
Fakulta managementu UK v Bratislave 
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VYUŽITIE IKT PRI ROKOVACOM PROCESE VO 
VYBRANEJ ORGANIZÁCII 
 
USE OF ICT IN NEGOTIATION PROCESS IN THE SELECTED ORGANIZATION 
 
Barbora Šebeková 
 
Abstract 
   The main purpose of the scientific article is to point out the degree of the use of 
ICT in the negotiation process in the selected organization and to make 
recommendations for innovation. 
 
Key words: ICT, negotiation process, organization, innovation 
 
Abstrakt 
   Hlavným cieľom vedeckého článku je poukázať na mieru využitia IKT pri 
rokovacom procese vo vybranej organizácii a priniesť odporúčania na inováciu. 
 
Kľúčové slová: IKT, využitie, rokovací proces, organizácia, inovácia 
 
Úvod 
   Informačno - komunikačné technológie (ďalej len IKT) zasahujú prakticky do 
všetkých oblastí ľudskej činnosti. Intenzívne tiež ovplyvňujú chod takmer každej 
organizácie, kde sa používajú na prácu mobilné telefóny, notebooky a PC, 
interaktívne tabule, intranet a webové stránky, sociálne siete a podobne. Správne 
využitie IKT[2] pri rokovacom procese vie tiež zefektívniť komunikáciu medzi 
zúčastnenými a dopomôcť k vyriešeniu problému. 
 
Informačno-komunikačné technológie - IKT 
   Pod pojmom IKT rozumieme informačné zdroje ako sú internet, intranet, webové 
stránky, CD ROM aplikácie a rôzne multimediálne a hypermediálne prvky. Najviac 
používanými IKT v dnešnej dobe sú Facebook, Instagram, YouTube, Skype, Gmail, 
Microsoft Teams a pod. Tieto technológie pôsobia na všetky ľudské zmysly 
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a vďaka týmto pomerne novým možnostiam nadobúdajú dôležitú úlohu pri 
získavaní poznatkov a informácií.[5] 
   IKT sa stali dôležitou hybnou silou v každodennom živote a v hospodárskej 
činnosti. Za výhodu využívania IKT považujeme najmä jednoduchú a bezplatnú 
komunikáciu s priateľmi, rodinou, kolegami, klientmi, učiteľmi, ktorí môžu byť 
vzdialený aj tisíce kilometrov.[1] Podnikatelia tým získali v podstate voľnosť pri 
rozširovaní sa na zahraničné trhy, nakoľko vždy sa vedia so svojimi pobočkami 
spojiť, aj keď sú na druhom konci sveta a viesť s nimi poradu v podstate aj každý 
deň pokiaľ je to potrebné, napríklad cez Skype, Microsoft Teams a podobne 
a zdieľať si potrebné dokumenty, väčšinou prostredníctvom mailu. Ako ďalšiu 
dôležitú výhodu by som určite uviedla získavanie informácií. Ľudia už nemusia 
čakať na presnú hodinu, kedy si môžu pozrieť v televízii, čo nové sa stalo vo svete, 
alebo počúvať na ulici pred domom rozhlas. Stačí, keď si sadnú doma za počítač a 
„vygooglia“ si už takmer všetko z rôznych sfér, čo v značnej miere podporuje 
inteligenciu a vzdelávanie ľudí. 
   Na druhej strane sa za riziká využívania IKT všeobecne považuje predčasná 
informovanosť o rôznych problematikách, množstvo času stráveného sedením za 
počítačom, pričom narastá počet obéznych ľudí na svete, neosobná komunikácia, 
vytráca sa potreba ľudského kontaktu, odhaľovanie súkromia na sociálnych 
sieťach, či možnosti zmeny identity.[3] 
 
POS Media Slovakia, ako vybraná organizácia prieskumu 
   POS Media Slovakia[6] je mediálna spoločnosť a popredný dodávateľ jedinečných 
reklamných riešení v mieste predaja a v interiéroch. Patrí do skupiny POS Media 
Europe, ktorá pôsobí v 7 krajinách: 

1) Slovensko, 
2) Česko, 
3) Maďarsko, 
4) Rumunsko, 
5) Poľsko, 
6) Ukrajina a 
7) Rusko. 

   Oblasťami jej pôsobenia sú najmä supermarkety, hypermarkety a školy, 
popredne univerzity. Spoločnosť spolupracuje s významnými medzinárodnými 
sieťami a svojim klientom umožňujú komunikovať na 98 lokalitách a v 252 
predajniach po celom Slovensku. 
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   POS Media Slovakia ponúka svojim klientom množstvo riešení, ako 
odkomunikovať ich produkt s potencionálnymi zákazníkmi. Medzi tieto riešenia 
patria: 

a) Promotion, teda ochutnávka, alebo rozdávanie vzoriek produktov priamo na 
predajnej ploche, dokáže zákazníka presvedčiť k okamžitej kúpe produktu, 

b) Digital media, čo je moderné digitálne riešenie reklamy na stojane 
s interaktívnou plochou, kde si vedia zadávatelia reklamy nakombinovať 
informácie a zákazník si ich vie prezerať, podľa toho, ktorá z informácií ho 
zaujme najviac, 

c) Merchandising, mystery shopping, kontrola a rezervácia druhotného 
vystavenia.1 

 
Využitie IKT pri rokovacích procesoch v spoločnosti POS Media Slovakia 
   Spoločnosť POS Media Slovakia sa často zúčastňuje na rokovacích procesoch, 
alebo ich sama organizuje. Spoločnosť patrí do skupiny POS Media Europe. Okrem 
POS Medii Europe je súčasťou „POS rodiny“ aj POS Media Asia. Na svete má POS 
Media dokopy viac ako 30 kancelárií a funguje formou franchisingu. Každá krajina 
má svojho Country managera, ktorý vedie pobočku v danej krajine na základe 
pravidiel, noriem a dohôd, ktoré sa obnovujú každý mesiac na 
countrymanagerských meetingoch[4]. Okrem týchto meetingov má každá krajina 
každotýždennú poradu so svojimi zamestnancami a samozrejme sa počas týždňa 
koná množstvo meetingov s klientami. Všetky tieto meetingy a rokovacie procesy 
sa nedajú zvládať, zvlášť počas koronakrízy, bez IKT.  
   Všetci zamestnanci majú k dispozícii firemný notebook, mobilný telefón 
a slúchadlá. Pri online rokovacom procese s klientom si väčšinou nasadia slúchadlá 
a volajú s klientom cez MS Teams so zapnutou kamerou, aby to aspoň trošku 
vzbudilo pocit, že sú spolu osobne. Pri poradách sa väčšinou zamestnanci stretnú 
spolu v zasadačke a ústne diskutujú o úspechoch, problémoch, nápadoch 
a podobne. Pri prezentácii spoločnosti novému klientovi si zamestnanci na MS 
Teams zazdieľajú plochu a odprezentujú im vopred pripravenú PowerPointovú 
prezentáciu o spoločnosti a možnostiach spolupráce. Rokovací proces končia 
zamestnanci so svojimi klientmi väčšinou dohodou k spokojnosti obidvoch strán. 
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Odporúčania inovácie IKT pri rokovacích procesoch v POS Media Slovakia 
   Pokiaľ chce spoločnosť POS Media, ale aj hociktorá iná spoločnosť počas 
koronakrízy dosahovať rovnaké výsledky ako pred koronakrízou, musí investovať 
čas a peniaze najmä do inovácií. Spoločnosť si musí uvedomiť, že svet sa už nikdy 
nevráti do rovnakých koľají. Aj keď sa šírenie vírusu spomalí, alebo vírus úplne 
zmizne, za ten rok museli podnikatelia zmeniť svoj prístup k podnikaniu, zmeniť 
spôsob činnosti a množstvo činností si za ten rok tak osvojili, že im to tak vyhovuje 
a nezmenia to ani po koronakríze. Napríklad IBM zistilo, že ich zamestnanci sú 
rovnako produktívni, keď pracujú z domu, ako keď pracujú v kancelárii a že 
zbytočne utráca množstvo prostriedkov na prenájom kancelárskych priestorov. 
Preto zrušili nájom v jednej z budov, kde mali prenajaté kancelárske priestory 
a tisíce zamestnancov presunuli na homeoffice natrvalo. Každá spoločnosť sa 
preto musí pripraviť na to, že online komunikácia bude stále viac a viac žiadaná 
a osobné stretnutia sa budú pomaly vytrácať. Spoločnosti sa preto musia snažiť 
nahradiť efekt rokovania pri osobnom stretnutí inováciami v IKT.  
   Spoločnosti POS Media Slovakia by som odporučila investovať do kvalitných 
širokouhlých webkamier, ktoré by zamestnanci využívali pri rokovaniach 
s klientom, tak isto by mohli nakúpiť steny s logom, pred ktoré by sa zamestnanec 
pri rokovaní posadil. Okrem toho by mohli nakúpiť licencie na rôzne dotazníkové 
aplikácie, posielať klientom dotazníky, kde by vypĺňali ako sú spokojní 
s komunikáciou a s poskytovanými informáciami. Ďalej by som navrhovala prijať 
nového zamestnanca so skúsenosťami a znalosťami v oblasti sociálnych sietí 
a webových stránok, ktorý by aktualizoval webovú stránku a sociálne siete 
spoločnosti každý mesiac po countrymanagerskom meetingu, pridával tam 
novinky, ponuky, poskytované služby, fotky z prebehnutých reklamných kampaní, 
aktuálnych partnerov, s ktorými spoločnosť spolupracuje a spokojných klientov, 
prípadne recenzie od klientov, aby tak zaujal potencionálnych zákazníkov.  
Napriek tomu, že spoločnosť disponuje len základnými IKT, darí sa jej na trhu veľmi 
dobre, má stálych klientov a dokonca ani počas koronakrizy sa jej zisky neznížili. 
Z toho vyplýva, že ešte stále sú podstatnejší zamestnanci a ich schopnosti 
a znalosti ako IKT. 
 
Záver 
   IKT majú jednoznačne svoje opodstatnenie v každej sfére a ich uplatnenie 
v spoločnosti porastie. Nikdy však úplne nenahradí efekt z osobného kontaktu, ale 
sú veľmi efektívne a pozitívne prispievajú k rastu spoločnosti.  Pri správnom 



  Manažérska informatika  

ISSN 2729-8310, ročník 1, číslo 1 

9  http://www.manazerskainformatika.sk 

 

zavádzaní a neustálej inovácii[7] môžeme dosiahnuť to správne prepojenie medzi 
osobnými stretnutiami a online komunikáciou a zefektívniť tak využitie času aj 
finančných prostriedkov a nestratiť pri tom ten osobný kontakt s ľuďmi.  
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AKO ZMENILA KORONAKRÍZA VZDELÁVANIE V IT? 
 
HOW HAS THE CORONACRISIS CHANGED IT EDUCATION? 
 
Monika Mateičková 
 
Abstract 
   This article deals with education in the IT sphere, as well as this sphere was 
marked by the corona crisis, how important is education for employee, what 
benefits it brings for employees as well as for employers. 
 
Key words: IT education, employee education, employer, benefits, corona crisis, 
GOPAS, 
 
Abstrakt 
   Tento článok sa zaoberá školeniami v IT sfére, ako aj túto sféru poznačila 
koronakríza, aké je dôležité vzdelávanie zamestnancov, aké výhody predstavuje 
pre zamestnancov ako aj pre zamestnávateľov.  
 
Kľúčové slová: IT vzdelávanie, vzdelávanie zamestnancov, zamestnávateľ, výhody, 
koronakríza, GOPAS, 
 
Úvod 
   Rok 2020 sa stal pre mnohých rokom, ktorý si budú pamätať ešte dlhé obdobie 
svojho života. Pre niektorých bol rokom výziev a odhodlania a zasa pre iných bol 
rokom neistoty a strachu. Toto platí nie len pre jednotlivcov, ale aj pre malé či veľké 
firmy, ktoré museli začať bojovať s rýchlo nastupujúcou krízou. Mnoho z firiem 
tento rok znášalo ťažko, najmä kvôli zatvoreniu ich prevádzok z dôvodu úradujúcej 
pandémie a častokrát aj kvôli úplnému krachu.  
   Avšak aj v roku 2020 si firmy dokázali nájsť priestor a financie na vzdelávanie 
svojich zamestnancov. Firmy si uvedomili viac ako kedykoľvek predtým, že 
základným cieľom každého podniku je v trhovom hospodárstve dosahovať zisk pri 
čo najmenších nákladoch[5]. V posledných rokoch vystupujú do popredia názory, 
že významnú mieru v podnikovom procese tvoria aj činitele psychologickej a 
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sociologickej povahy a teda kladenie väčšieho dôrazu na spokojnosť a kvalifikáciu 
zamestnanca.    
   Kvalifikovaná pracovná sila sa stáva významným zdrojom úspechu v organizácii 
a z hľadiska organizácií a podnikov sa vzdelávanie a odborná príprava radí medzi 
najvýznamnejšie investície do ľudského kapitálu. Na Slovensku pôsobí množstvo 
školiacich stredísk, ktoré vďaka svojim odborným kurzom z rôznych IT oblastí 
dokážu vyškoliť veľké množstvo zamestnancov rôznych firiem a tak im poskytnúť 
vyššiu odbornosť a znalosť vo svojom odbore. Avšak aj tieto školiace strediská si 
počas krízy prešli viacerými zmenami a museli sa rýchlo prispôsobiť požiadavkám 
trhu[3]. 
   Ako veľmi zmenila koronakríza pohľad na vzdelávanie v IT a aké zmeny vo 
svojich firemných procesoch museli školiace strediská vykonať sme sa rozprávali 
s marketingovou koordinátorkou Mgr. Annou Firkaľovou zo spoločnosti GOPAS SR, 
a.s. Rozhovor má za cieľ priblížiť ako je dôležité nezanevrieť na dostatočnú 
kvalifikáciu svojich zamestnancov aj v čase krízy a ako sa školiace strediská 
dokázali vysporiadať so súčasnou situáciou. 
 
Vzdelávanie zamestnancov  
   Školenie a teda vzdelávanie zamestnancov je program, ktorý pomáha 
zamestnancom naučiť sa konkrétne vedomosti alebo zručnosti na zlepšenie 
výkonu v ich súčasných rolách. Rozvoj je expanzívnejší a zameriava sa skôr na rast 
zamestnancov a ich budúci výkon, ako na okamžitú úlohu v práci. 
   Kvalitné programy odbornej prípravy a rozvoja napomáhajú udržať si tých 
správnych ľudí a tým aj zvýšiť zisky. Keďže boj o špičkové talenty rastie,  k dispozícii 
sú rôzne školiace a rozvojové programy zamestnancov, ktoré sú dôležitejšie ako 
kedykoľvek predtým. Prenájom špičkových talentov si vyžaduje čas a peniaze a to, 
ako tieto talenty zapojíte a rozvíjate od ich prvého nasadenia, má vplyv na udržanie 
a obchodný rast. Podľa správy Workplace Learning Report z LinkedIn z roku 2019 
až 82% odborníkov v odbore L&D tvrdí, že ich riadiaci pracovníci aktívne podporujú 
zapojenie zamestnancov do profesionálneho vzdelávania a 59% z nich tvrdí, že 
minie viac na svoj online vzdelávací rozpočet[1]. 
   Existujú rôzne typy vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré môžu zamestnávatelia 
svojim zamestnancom ponúknuť, od formálnych kurzov cez pracovné školenia, 
semináre až po online výukové moduly[7]. 
   Vzdelávanie prináša výhody nielen pre zamestnancov, ale aj zamestnávateľa, 
kde si pár spomenieme: 
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 Lepší výkon zamestnancov: Vzdelávanie a školenia majú tendenciu viesť k 
zlepšeniu výkonu zamestnancov, pretože u tých, ktorí boli primerane 
vyškolení, je pravdepodobnejšie, že budú lepšie plniť svoje úlohy. 

 Riešenie problémov: Často medzi slabé miesta patria chýbajúce skúsenosti 
a zručnosti zamestnancov, preto keď zdokonalíte svoju pracovnú silu, 
posilníte ju. 

 Spokojnejší zamestnanci: Zamestnanci, ktorí dostanú od zamestnávateľa 
možnosti vzdelávania, vo všeobecnosti pociťujú väčšiu spokojnosť so svojou 
prácou, majú lepšiu morálku, sú angažovanejší a motivovanejší a je menej 
pravdepodobné, že si budú hľadať inú prácu. 

 Motivácia: Nemožno očakávať, že aj tí najobetavejší zamestnanci zostanú 
motivovaní, bez toho, aby zamestnávateľ preukázal svoje odhodlanie k ich 
úspechu. Zakaždým, keď poskytne zamestnancovi príležitosť na získanie 
nových zručností a znalostí, priamo prispeje k jeho budúcnosti. Nie je 
žiadnym tajomstvom, že motivovaná pracovná sila je tiež produktívna, 
efektívna a lojálna pracovná sila. 

 Reakcia na zmeny na trhu: Poskytnúť svojim zamestnancom všetko, čo 
potrebujú, aby dosiahli svoj plný potenciál, a odmena sa vráti vo forme 
lojality. Príležitosti školenia a rozvoja, ktoré poskytujete, by mohli dramaticky 
ovplyvniť mieru udržania vašich zamestnancov[4]. 

   Cieľom politiky a programov vzdelávania v organizácii je zabezpečiť 
kvalifikovaných, vzdelaných a schopných zamestnancov potrebných k uspokojeniu 
súčasných a budúcich potrieb organizácie. Predpokladá sa, že zamestnanci budú 
ochotní a pripravení vzdelávať sa a schopní prevziať zodpovednosť za svoj 
personálny rozvoj[2]  
 
   My sa dnes s Annou budeme rozprávať o vzdelávaní zamestnancov z rôznych 
oblastí IT a ako sa zmenil spôsob vyučovania/školenia počas krízy, kedy bol zákaz 
vychádzania, stanovený presný počet osôb zdržiavajúcich sa v jednej miestnosti, 
atď. 
 
   Anna, mohla by si sa nám v krátkosti predstaviť? Ako dlho už pracuješ v 
školiacom stredisku? Ako si sa k tejto práci dostala? 
   V IT školiacom stredisku GOPAS SR pracujem už vyše 4 rokov. Je to veľmi 
dynamická práca. Ide o veľmi zaujímavé a rýchlo sa prispôsobujúce odvetvie, kde 
sa musíte dennodenne prispôsobovať trhu a požiadavkám klientov.  
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   Ešte počas štúdia na vysokej škole som vo firme začínala ako asistentka 
klientskeho servisu, kde som bola support hlavne pre naše klientske oddelenie. 
Každodenne som prichádzala do styku s našimi klientami, kde som postupom času 
nabrala všetky svoje skúsenosti a osvojila si portfólio firmy. Neskôr som bola 
povýšená na koordinátorku kurzov, kde som sa zapojila už priamo do procesu 
organizovania školení pre zamestnancov z rôznych firiem. Od kontaktovania 
klienta až po dohodnutie termínu a rezervovanie vhodného lektora. Tento celý 
proces bol veľmi náročný, ale kontakt s klientami a práca s celým našim portfóliom 
kurzov znova len zocelili moje doterajšie poznatky a skúsenosti.  
   Momentálne pracujem na pozícii marketingového koordinátora a keďže som 
odbor marketing študovala aj na vysokej škole, tak je táto pozícia stvorená pre 
mňa. Všetko čo som doteraz na tejto pozícii robievala a na čo som bola zvyknutá 
sa behom chvíle muselo rýchlo zmeniť. Organizovanie kurzov, seminárov a 
konferencií v poslednej dobe nabralo úplne iný rozmer, ako sme boli doteraz všetci 
zvyknutí. Všetky eventy, čo som počas 3 rokov organizovala a budovala sa museli 
zrazu veľmi rýchlo prispôsobiť situácii, všetko sme behom mesiaca presunuli do 
online prostredia. Uznajte, to je veľmi krátka doba na tak veľkú zmenu. 
   Väčšina mojich kolegov je vo firme už zopár rokov a som presvedčená, že aj 
stabilita nášho tímu sa podpísala na kvalite našej práce a rýchlosti riešenia 
problémov, ktoré v poslednej dobe zažívajú aj iné firmy. 
 
   Ako si povedala, všetko ste presunuli do online prostredia, ako sa zmenil pohľad 
vašich klientov na takéto dištančné vzdelávanie? Mali ste pocit, že pre nich nebolo 
až tak zaujímavé ako to prezenčné? 
   Popravde, začiatok bol ťažší. Predsa len po 16 rokoch prezenčných školení, na 
ktoré sú naši klienti zvyknutí bolo ťažké ich presvedčiť aby sa prihlásili na školenia 
online. Ročne vyškolíme viac ako 30 000 účastníkov, čo po toľkých rokoch robí 
skoro pol milióna ľudí. Veľa z týchto ľudí sa k nám vracia, práve kvôli kvalite týchto 
prezenčných školení. Ako jedno z mála školiacich stredísk (možno aj jediní) máme 
vlastný lektorský zbor, ktorý tvorí viac ako 200 lektorov z Čiech a Slovenska. Ide o 
certifikovaných odborníkov vo svojich oblastiach, na ktorých je skutočne radosť sa 
pozerať pri ich práci. Čo je pri online školeniach trošku viac komplikovanejšie. 
   Online školenia sú ale podľa mňa veľmi podceňované. Z pohľadu zamestnávateľa 
je podľa mňa finančne menej náročné poslať zamestnanca na online školenie z 
domu alebo vlastnej kancelárie. Šetrenie nákladov za ubytovanie a cestovanie by 
malo byť skôr motiváciou využiť túto situáciu na školenie zamestnancov dištančne.  
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   Nič to ale nemení na tom, že naši klienti mali spočiatku strach vzdelávať sa online 
aj napriek tomu, že tie školenia potrebovali. Väčšina firiem, ale bohužiaľ stopla 
budgety na vzdelávanie už hneď na začiatku koronakrízy. Takže problém, už 
potom nebol v tom, že sa vzdelávať online nechceli, ale už ani nemohli. Postupom 
času sa však táto situácia začala uvoľňovať, tak ako aj nedôvera voči online 
školeniam a my sme zaznamenali výrazný nárast účastníkov. 
 
   Vytvárali ste aj kampane na podporu týchto online školení? Bolo ľuďom 
dostatočne vysvetlené ako tieto školenia prebiehajú? Prečo myslíte, že mali v nich 
spočiatku nedôveru? 
   Našťastie sme už začiatkom marca 2020 začali premýšľať, ako sa k celej tej 
situácii postavíme. Z niektorých strán išli informácie, že dočasne zatvoríme a z iných 
zasa, že nakúpime potrebnú techniku a všetko zvládneme v čo najkratšom čase 
online aj keď sme riskovali zníženie kvality našich služieb. Ale oplatilo sa zabojovať! 
Behom krátkeho času sme boli pripravení účastníkov vyškoliť online, bez 
spozorovania akéhokoľvek technického problému[6]. 
   Kampane na online školenia sme spustili už začiatkom marca. Uverejňovali sme 
rôzne demo videá, ako školenia prebiehajú alebo sme organizovali krátke hodinové 
bezplatné „Raňajky“ na rôzne IT témy, ktoré mali byť aj malou ochutnávkou toho, 
čo na našich online kurzoch uvidia.  
   Postupne sme si získali dôveru našich klientov a vďaka novým spôsobom 
propagovania našej firmy a nášho portfólia sme docielili aj získanie značného 
množstva nových akvizícii alebo naopak zaktívnenie už neaktívnych kontaktov.  
   Myslím si, že všetko je o zvyku. Ľuďom častokrát nie je prirodzené a pohodlné 
skúšať nové veci. Radi si počkajú kým sa znova začnú otvárať/predávať tie staré. 
Z dotazníkov, ktoré sme našim klientom po online školeniach, seminároch a 
konferenciách dávali je jasné, že ľudí, ktorí by aj v budúcnosti privítali pokračovanie 
online školení je už podstatne viac, ako na samom začiatku tohto „online obdobia“.  
 
Záver 
   Vzdelávanie zamestnancov je dôležité nie len z pohľadu zamestnávateľa, ale aj z 
pohľadu zamestnanca a prináša prospech pre obe zúčastnené strany. Z pohľadu 
zamestnávateľa, ktorý si pomocou kvalifikovaných a vzdelaných zamestnancov 
tvorí stabilný tím a tým aj silnejšie postavenie na trhu, ale aj z pohľadu 
zamestnanca, pre ktorého sú motiváciou nielen osobnostný rast, neustále 
vzdelávanie, ale aj vízia rastu v danej firme, či spoločnosti. Taktiež sme sa pozreli 
na vzdelávanie aj z pohľadu Mgr. Anny Firkaľovej, ktorá je súčasťou vzdelávacej 
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firmy už niekoľko rokov. Dozvedeli sme sa, že školenia, semináre a aj konferencie 
je možné realizovať online a nestrácajú na kvalite, i keď čaro osobných stretnutí to 
stráca. Že cesta školiacich firiem nebola jednoduchá, ale rok 2019 preveril kvality 
vzdelávacích firiem a ich promptnej reakcii riešenia online školení či seminárov. Na 
druhej strane si musíme uvedomiť, že skôr či neskôr by nás táto doba dohnala k 
týmto online riešeniam, avšak na druhej strane šetrí nielen náš čas cestovania za 
kurzom, ale aj peniaze za ubytovanie a cestovné náklady. Všetko má svoje plus aj 
mínus, len sa treba pozrieť na danú situáciu správnym pohľadom. Momentálna 
situácia nám ukázala, že aj v dnešnej dobe sa dá kvalitne vzdelávať na 
profesionálnej úrovni pomocou online vzdelávania, že aj online vzdelávanie má 
veľké prínosy ako pre firmy, tak aj pre jednotlivcov 
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APLIKOVANIE NÁSTROJOV PROJEKTOVÉHO 
MANAŽMENTU V PODNIKU 
 
APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT TOOLS IN THE ENTERPRISE 
 
Andrea Hudecová 
 
Abstract 
   Project management in today's fast times is an important part of any business. 
Whether consciously or unconsciously, each enterprise makes some use of 
elements of project management even in simple actions. The contribution explains 
the basic information on project management and describes the basic definition of 
the project and the objectives underlying the project. The aim of our contribution is 
to analyze the company from the point of view of project management, evaluate 
applied project management tools in the company and recommendations created 
for streamlining processes. 
 
Key words: project management, project tools, management in the enterprise 
 
Abstrakt 
   Projektový manažment v dnešnej rýchlej dobe je dôležitou súčasťou každého 
podniku. Či už vedome, alebo nevedome, každý podnik do istej miery využíva prvky 
projektového manažmentu aj pri jednoduchých úkonoch. Príspevok vysvetľuje 
základné informácie o projektovom manažmente a venuje sa opisu základnej 
definície projektu a cieľom, ktoré tvoria základ pre projekt. Cieľom nášho príspevku 
je analyzovanie podniku z pohľadu projektového manažmentu, zhodnotenie 
aplikovaných nástrojov projektového manažmentu v podniku a odporúčania 
vytvorené pre zefektívnenie procesov. 
 
Kľúčové slová: projektový manažment, projektové nástroje, manažment v 
podniku 
 
Úvod 
   Ostré konkurenčné prostredie a vysoké nároky trhu, predovšetkým toho 
európskeho, sa stali veľmi popularizovanou témou hlavne v posledných rokoch. Na 
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takom trhu prežijú len kvalitné firmy. V jednej z oblastí, v ktorých spoločnosť, v 
ktorej sa nachádza daný trh, zaostáva za západnou spoločnosťou, je aj schopnosť 
s určitou mierou istoty uskutočňovať plánované ciele. Podnikom častokrát nechýba 
kreativita a ambicióznosť plánov, skôr uskutočňovať projekty a objednávky v 
plánovanom termíne, s plánovanými nákladmi a s efektívnym využitím 
disponibilných zdrojov.[4] V podnikoch sa zaužívalo strategické riadenie spoločnosti, 
prípadne vytváranie jednotlivých prác formou projektu.[11] Organizácie využívajú 
projekty určitou formou interného riadenia podniku alebo ich vypracováva na 
základe zmlúv pre iné spoločnosti. Kvalita projektov v konečnom dôsledku závisí 
len od kvality plánovania a riadenia daného projektu. Vybraná téma nášho 
príspevku je zaujímavá z hľadiska teoretických poznatkov rovnako, ako aj z 
pohľadu praktického využitia. Cieľom nášho príspevku je analyzovanie podniku z 
pohľadu projektového manažmentu, zhodnotenie aplikovaných nástrojov 
projektového manažmentu v podniku a odporúčania vytvorené pre zefektívnenie 
procesov. 
 
Základná definícia projektu 
   Definícia slova projekt v súvislosti s projektovým manažmentom nie je na prvý 
pohľad celkom jasná. V slovenskom jazyku existuje niekoľko definícii a významov 
slova projekt, pričom však nemusí nutne ísť o projekt spojený s manažmentom. 
Pokiaľ však hovoríme o projektovom manažmente, projekt je definovaný hneď 
niekoľkokrát, pričom autori definície obohacovali o rôzne poznatky a špecifikácie. 
Podľa doktorky Dagmar Weberovej je projekt „jedinečný proces pozostávajúci z 
radu koordinovaných a riadených činností s dátami zahájenia a ukončenia, 
prevádzaný na dosiahnutie vopred stanoveného cieľa“ [12] Projekt možno 
považovať za nástroj zmeny v dynamickom prostredí. Oproti líniovým aktivitám 
manažmentu organizácie je to rozdiel, pretože tie sú skôr považované za 
prostriedok zvyšovania výkonnosti a optimalizácie v statickom prostredí. [6] 
   Hlavnými znakmi, ktoré vytvárajú podstatu projektového prostredia a ktoré sú 
ovplyvňované v priebehu projektu a pôsobia v riadiacich a kontrolných procesoch, 
sú: 

• kvalita realizovaných výstupov; 
• čas; 
• náklady; 
• predmet projektu; 
• miera neurčitosti a rizika. [9] 
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   Vďaka časovému rámcu, ktorý ohraničuje okrem samotného projektu aj jeho 
jednotlivé fázy a procesy, ktoré sa líšia v závislosti od náročnosti, rizika či nákladov 
projektu a pod., môžeme povedať, že každý projekt je dočasný a zároveň 
jedinečný. 
 
Projektový manažment 
   Definíciu manažmentu popisujú Donnelly, Gibson a Ivancevich: „Manažment je 
možné chápať ako určitý proces koordinovania aktivít skupiny pracovníkov, 
vykonaný jednotlivcom alebo skupinou ľudí za účelom docielenia určitých 
výsledkov, ktoré nie je možné dosiahnuť individuálnou prácou.“[3] Aj toto je jedna z 
mnohých definícii, ktorá pomenúva manažment ako proces, prostredníctvom 
ktorého sa smerujú pracovníci k dosahovaniu požadovaných výsledkov. Každá 
oblasť manažmentu je chápaná ako proces, manažment ľudí, ktorý je vykonávaný 
za účelom splnenia cieľa s podmienkou efektívnosti. [7] 
 
Generovanie nápadov – Brainstorming 
   Bežným javom pri rozhodovaní je automatické prijatie prvého spôsobu riešenia 
problému povereným pracovníkom (rozhodovateľom), pričom riešenie na 
dosiahnutie daného cieľa sa môže javiť ako dostatočné. Pre riešenie konkrétneho 
problému však neexistuje len jeden spôsob, ale mnoho. Je teda dôležité v prvom 
rade identifikovať možnosti riešenia problému či úlohy, následne na to sa po 
posúdení rozhodnúť pre jedno riešenie, ktoré sa javí ako najideálnejšie. 
   Slovami autora Blažeka:„Účelom fázy generovania nápadov je vyprodukovanie 
čo najväčšieho počtu variant, ako dosiahnuť cieľ, respektíve ako vyriešiť problém.“ 
[1] Je dôležité dbať na rôznorodosť navrhovaných variant, nakoľko rozhodnutie 
stojace v samotnom závere rozhodovacieho procesu je možné uskutočniť len 
výberom z variant, ktoré boli predložené, poprípade ich modifikáciou či spojením. 
Preto kvantita nápadov pozitívne ovplyvňuje kvalitu rozhodovania.  
   Pri generovaní nápadov sa využíva nástroj Brainstorming. Ide o metódu, ktorá je 
zameraná na stimulovaní kreativity aktivít tímu[6]. Zároveň je to jedna z 
najznámejších techník podpory kreatívneho uvažovania. Cieľom brainstormingu je 
rýchle zozbieranie veľkého množstva častokrát aj neobvyklých riešení daného 
problému[1].  Pokiaľ je potrebné overenie vhodnosti zvolenej metódy Doležal 
definuje „základné princípy brainstormingu“ ako: 

• malá až stredne veľká skupina, 3-12 osôb;  
• je vhodné, aby existoval moderátor, ktorý dohliada na dodržiavanie pravidiel 

a ktorý zaznamenáva získané nápady;  
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• téma a metóda sú oznámené a zopakované pred samotným 
brainstormingom (pre účastníkov neovládajúcich zavedený systém je 
vhodné, aby moderátor uviedol pravidlá);  

o neplatí autorské právo jednotlivca, ale kolektívu[5];  
o brainstorming ako taký prebieha nasledovne:  

  nápady sú prednášané voľne a tak, ako účastníkom napadnú, 
v priebehu generácia nápadov sa nápady zásadne 
neposudzujú ani nehodnotia;  

 ak generovanie nápadov ustane, moderátor sa snaží genézu 
nápadov znovu vyvolať, až kým produkovanie nápadov 
spontánne neustane (vhodné je zaradiť prestávku); 

o po samotnom brainstormingu je potrebné z predložených nápadov 
vybrať ten najlepší; výber môže urobiť tá istá skupina, ale nie je to 
podmienkou.[2] 

 
Časový rozpis – Ganttov diagram 
   Časový rozpis činností projektu (harmonogramu) je neodlučiteľnou súčasťou 
plánovania projektu a zahŕňa všetky dôležité informácie o tom, v akých etapách a 
časových sledoch sa budú práce na projekte konať. Je predstavený diagramami 
a harmonogramami, ktoré sú dôležitou časťou celého plánu projektu. 
Opodstatnenou skutočnosťou Svozilovej je, že „diagramy a harmonogramy sú 
rovnako nástrojom pre úplné a prehľadné zachytenie veľkého množstva informácii 
potrebných pre riadenie projektu, z ktorých najdôležitejšie sú: míľniky a dôležité 
termíny projektu; logické hierarchické štruktúry prác pretransformované do 
časových sledov všetkých úloh; údaje o predpokladanej dĺžke trvania jednotlivých 
úsekov prác; väzby a následnosti úsekov práce, ktoré napomáhajú zachovať 
logický postup práce aj pri časových zmenách v harmonograme; iné informácie 
napomáhajúce zachovaniu harmonogramu vo väzbe na procesy koordinácie a 
riadenia a monitorovania a kontroly po celú dobu životného cyklu projektu.“[9] 
   Ganttova technika diagramov veľmi jednoducho ukazujú následnosť úloh a ich 
začiatkov a koncov, ktorú sme znázornili v tabuľke 1. Úlohy sú z pravidla 
organizované v postupnosti zhora dole, zatiaľ čo časová os je rozvinutá na 
horizontálnej línii. [8] 
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Tabuľka 1 – Príklad Ganttovho diagramu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
Na tomto príklade (Tabuľka 1) je možné pozorovať: 

• úlohy sú zoradené spôsobom zhora nadol (top-down), v poradí, ako sú 
skutočne vykonané; 

• každú činnosť tvorí jeden červený obdĺžnik, resp. rad červených obdĺžnikov, 
pričom rad zobrazuje dĺžku času nevyhnutnú na zrealizovanie 
samostatných úloh alebo v konečnom dôsledku samotného projektu. 

 

 
Tabuľka 2 – Výhody a nevýhody Ganttovho diagramu 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
 
   Existuje niekoľko zásadných výhod a nevýhod Ganttovho diagramu, ktoré sme 
uviedli v tabuľke 2. [10] 
 
Záver 
   Prínos príspevku spočíva v spracovaní analýzy vybraných nástrojov 
projektového manažmentu. Pre spracovanie vybranej problematiky sme si vybrali 
Brainstorming a Ganttov diagram. Vysvetlili sme výhody a nevýhody, ktoré sa 
spájajú s vybranými metódami projektového manažmentu. Existuje množstvo 
metód, ktoré sú spojené s projektovým manažmentom a dokázali by sme o nich 

 Január Február Marec Apríl Máj Jún 
Úloha 1       
Úloha 2       
Úloha 3       
Úloha 4       

 

Výhody Nevýhody 
- jednoduchosť spracovania a čítania 
- vhodné pre statické prostredie 
- prehľad činností projektu v čase 
- široké využitie 
- súčasť väčšiny počítačových programov 

pre riadenie podnikov 
 
 

 

- neprehľadnosť v prípade stovky činností 
- zložitá manuálna úprava v prípade 

viacerých zmien 
- neporovnávanie časového horizontu 

s nákladmi 
- neurčitosť zistenia kľúčových činností 

v spojení s dĺžkou projektu 
- komplikované určenie možných 

nadväzností určitých činností 
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napísať nepočetne veľa príspevkov, aby sme sa dokázali venovať každému 
jednému z nich. 
   Vďaka výhodám jednotlivých nástrojov projektového manažmentu sa zlepšuje 
výkonnosť a zefektívňujú sa procesy v podnikoch. Je dôležité, aby sa podniky v 
konkurenčnom boji správne rozhodli a vybrali si nástroje, ktoré im budú 
napomáhať v začatí, riešení a dokončení projektov. 
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PREČO SEKTOR POISTENIA POTREBUJE INOVÁCIE 
 
WHY THE INSURANCE SECTOR NEEDS INOVATION 
 
Marek Kviatek 
 
Abstract 
   The paper aims to assess why it is necessary to innovate in this area, as we are 
currently in general, and not forgetting that innovations are often hidden design, 
planning, so it requires to be able to manage projects to be successful. 
implemented. 
 
Key words: inovations, barriers, technology, risks 
 
Abstrakt 
   Príspevok má za cieľ zhodnotiť prečo je potrebné robiť inovácie aj v tejto oblasti, 
ako na tom vo všeobecnosti aktuálne sme  a netreba pri tom zabúdať, že za 
inováciami sa mnohokrát skrýva projektovanie, naplánovanie, teda vyžaduje si to 
mať schopný manažment projektov, aby boli úspešne implementované. 
 
Kľúčové slová: inovácie, bariéry, technológie, riziká 
 
Úvod 

   Inovácie sú čoraz dôležitejšie pre dlhodobý úspech všetkých poisťovacích 
spoločností. Vďaka inováciám môžu spoločnosti rozvíjať udržateľné konkurenčné 
výhody a lepšie reagovať na vonkajšie výzvy, ako sú vývoj preferencií 
spotrebiteľov, rastúca zložitosť podnikania, zmena dynamiky trhu a neustále sa 
rozširujúci technologický pokrok. Spoločnosti potrebujú inovácie, aby predbehli 
konkurenciu, zabránili potenciálnym externým narušiteľom a podporili životnosť 
spoločnosti. Prečo si myslím, že inovácia je dôležitá pre poistný trh.[1] 

1. Riziká sa vyvíjajú rýchlejšie ako poistné riešenia. Zmena podnebia, 
koronavírus,  cyber[6] - to všetko sú príklady vyvíjajúceho sa globálneho 
rizikového prostredia. Obrovská miera neistoty, ale aj príležitosti pre tých, 
ktorí sú schopní čeliť výzve. 
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2. Kapacity testujú nové expozície, ktoré povzbudzujú poisťovne k spolupráci 
pri znižovaní ich maximálnej potenciálnej straty. Aké ľahké je pre vás 
pracovať s inými poisťovacími spoločnosťami? Zvyčajná prekážka v správe 
a súvisiace náklady často podmieňujú pravidlá predplatného minimálnymi 
poplatkami. Mám za to, že čokoľvek, čo bráni inovácii je bariérou, ktorá musí 
odstránená nejakým spôsobom. 

3. Nové a existujúce segmenty príležitostí. Spoločnosť sa mení; nové „gigové“ 
hospodárstvo, starnúce obyvateľstvo, vznikajúci blahobyt v segmentoch 
populácie po celom svete. Poistenie sa musí vyvíjať tak, aby uspokojovalo 
dopyt a príležitosti, ktoré tieto segmenty predstavujú. 

4. Nové produkty pre nové trhové príležitosti. Predstavujeme si, že ak odstránite 
typické prekážky inovácii (napodiv, ak sme to ešte nenaznačili, jednoducho 
vyjdeme a nazvime to - TECHNOLÓGIA), existuje veľa inovácií, o ktorých sa 
doteraz ani nesnívalo. 

 

Prekážky v inovácii poistenia 

   Inovácie a technológie sú vzájomne prepojené. Je skvelé, keď vaša technológia 
reaguje a podporuje inovatívne myšlienky a nápady.  Je naopak zlé, keď sa stane 
prekážkou pre inovácie, ku ktorým podniky pravdepodobne nebudú mať prístup, 
keď to bude potrebné. Účinne to potláča všetky inovácie. Sformulovať môžeme 
tieto myšlienky, ktoré môžu brzdiť inovačného ducha.[4] 

1. Náklady na implementáciu. Koľko príležitostí ste museli odovzdať, pretože 
ste nedokázali čeliť prekážkam spojeným s nákladmi na 
implementáciu? Keď inovujete, riskujete nejaké riziko. Vysoké náklady a čas 
na úspešnú implementáciu technológie vedú k odmietnutiu mnohých 
projektov. 

2. Zlyhanie obchodného prípadu. Obávaný obchodný prípad mal za cieľ 
nastaviť latku v tom, či projekt spĺňa finančné kritériá, ktoré je potrebné 
sledovať. Väčšina príležitostí bohužiaľ nie je tak ľahko vyčísliteľná. Naozaj to 
šetrí toľko peňazí? Naozaj splní prémiové ciele? 

3. Čas na implementáciu. Môžete efektívne implementovať, keď sa vám 
naskytnú príležitosti? Je vaša organizácia taká svižná alebo agilná na 
implementáciu v dňoch, nie mesiacoch alebo rokoch? 

4. Schopnosť efektívne osloviť zákazníkov. 
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5. Riziko. Bohužiaľ, investície do technológií často nikdy nedosiahnu sľubovaný 
úspech alebo v horšom prípade úplne zlyhajú. Nemyslím si, že ktokoľvek, kto 
pracoval v poisťovacom priemysle, nevidel zlyhanie technológie. Určite to 
obmedzuje človeka v inovatívnom duchu, keď sa bezútešne pozerá na 
cintorín neúspešných implementácií a stále chce pokračovať. 

6. Tzv. Corporate Fit. Toto sa často prehliada, ale kultúra spoločnosti je 
skutočne dôležitá pre to, či môžete inovovať alebo sa len pozeráte na 
vedľajšiu koľaj. Kultúra je skutočne ťažké zmeniť a môže to byť nesmierne 
dlhá cesta. 

7. Nedostatočné zdroje. Už skôr bolo spomenuté, ale je potrebné spomenúť 
ešte veľmi málo ľudí, ktorí môžu vyčleniť zdroje na to, aby boli k dispozícii, 
keď sa vyžaduje inovácia 

   V kontexte niektorých z uvedených tvrdení môžem uviesť, že naša poisťovňa ako 
prvá priniesla napr. Bezpodpisové zmluvy vznikajúce zaplatením 
poistného. Štandardom sa stal tento spôsob uzatvorenia zmluvy aj pri životnom 
poistení. Zmluva sa stáva podpísanou jej úhradou klientom. Podobný postup 
funguje v neživotnom poistení už niekoľko rokov. Nielenže urýchľuje akceptáciu 
zmluvy, ale aj šetrí životné prostredie a finančné zdroje. 
   Celý tento projekt[8] bol zvládnutý bravúrne za nie celý mesiac, poznačený prácou 
doma, veľa online stretnutiami. Výhodou rýchleho nasadenia bola už existujúca 
platforma na uzavieranie zmlúv. Samotné nastavenie takejto možnosti pre životné 
poistenie muselo byť samozrejme konzultované s NBS, najmä z pohľadu ochrany 
osobných údajov, ochrane spotrebiteľa[5]. 
   Zároveň spoločnosť bola po čiastočnej integrácii v súvislosti s ukončenou 
akvizíciou druhej poisťovne. Tá mala silný základ v digitalizácii projektov najmä 
z pohľadu vnútorných procesov. Čiže samotná efektivita bola prvoradá ruka v ruke 
to urobiť, čo najjednoduchšie ale zároveň v čo najkratšom čase.  
   Podarilo sa, získali sme konkurenčnú výhodu, naštartovalo to nový biznis a tak sa 
podarilo plán spoločnosti  ( ten sa vzhľadom na vzniknutú pandémiu, vôbec 
nekorigoval) splniť . 
   Tiež boli posilnené webové stránky ale aj klientske aj maklérske portály. Ešte viac 
sa tak zvýšila dostupnosť svojich produktov. Klienti majú lepší prehľad o svojich 
zmluvách, spolupracovníci zasa väčší komfort. 
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Záver 

   Príležitosti, ktoré majú tí, ktorí môžu skutočne inovovať, budú nesmierne 
prínosné. Štatistické údaje z odvetvia ukazujú, že pomer agregovaných nákladov 
na obstaranie sa za posledných 30 rokov skutočne nezastavil. Digital Economy and 
Society Index, ktorý odzrkadľuje využívanie softvéru pre elektronickú výmenu a 
zdieľanie informácií, sociálnych médií, analytiky a cloudu, narástol na Slovensku od 
roku 2016 iba o desatinu, a to z 18 bodov na aktuálnych 19,9 bodu. Pre porovnanie, 
České skóre za rovnaké obdobie narástlo z 15,1 bodu na 21,5 bodu, čiže o 42 %. [1] 
   Pomalé tempo digitalizácie firiem sa premietlo aj do celkového porovnania krajín. 
Slovensku patrí v digitalizácii podnikov spomedzi európskej dvadsaťosmičky 23. 
priečka. Ešte v roku 2018 sme pritom boli na 18. mieste, pred Českou republikou, 
ktorá sa medzitým vyšplhala na 19. miesto. [4] 
   Koronakríza ukázala, že mnohé firmy na Slovensku neboli z právneho hľadiska 
pripravené na digitalizáciu svojich procesov[2]. Do biznisu priniesla neistotu 
a radikálnym spôsobom zmenila fungovanie a štýl riadenia podnikov. Vyžadovalo 
si to flexibilitu a rýchle rozhodovanie v meniacom sa prostredí. Komplexne sa 
zvýšila potreba klientov v súvislosti s poskytnutím efektívnej právnej služby pri 
dodržaní mantinelov legislatívy. Bohužiaľ ukázalo sa, že mnohé slovenské firmy nie 
sú z právneho hľadiska na digitalizáciu pripravené. Aj pri väčších podnikoch sme 
zaznamenali absenciu interných politík, ktoré by túto oblasť riešili. I v základných 
dokumentoch, ako sú pracovné zmluvy, chýbali inštitúty umožňujúce prácu z domu 
či s použitím informačných technológií. Je pravda, že na Slovensku platí vysoká 
miera ochrany zamestnancov. 
   Digitalizácia a bezproblémový prístup k dátam aj bez potreby fyzickej 
prítomnosti zamestnancov a manažérov vo firmách sa počas koronakrízy ukázal 
ako nevyhnutný. Manažéri sú si potreby digitalizácie dát dlhodobo vedomí 
a cloudové riešenia sa dnes už využívajú bežne. Naša legislatíva umožňuje 
nahradiť vytlačené dokumenty elektronickými, mnoho organizácii sa preto už 
zameriava na digitalizáciu dát aj v tejto oblasti.[3] 
   Keďže vlastné dáta sú pre každú firmu nenahraditeľné, prioritne treba pracovať 
na ich maximálnej ochrane. [7]V prípade cloudových riešení platí dvojnásobne, že 
firmy by mali výber dodávateľa cloudového riešenia dôkladne zvážiť. Z hľadiska 
parametrov požadovanej služby treba žiadať a priebežne kontrolovať mieru 
zabezpečenia ochrany dát a miesto ich uloženia. Rovnako už v čase výberu 
zmluvného partnera a uzatvárania zmluvy treba myslieť na proces vrátenia dát 
v prípade ukončenia zmluvného vzťahu tak, aby si firmy boli isté, že ich dáta sa 
k nim bezpečne dostanú späť aj po ukončení poskytovania služby. 
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   Verím, že aj táto neľahká situácia podnieti ešte viac firiem sa zamýšľať nad 
zlepšením tohto nelichotivého výsledku, , že takisto je potrebné nielen byť schopný 
len reagovať ale aj prinášať nové veci. 
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REALIZAČNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽMENT V 
STAVEBNEJ FIRME 
 
IMPLEMENTATION OF PROJECT MANAGEMENT IN A CONSTRUCTION COMPANY 
 
Thuy Nguyen Thi Phuong 
 
Abstract 
   The aim of the work is to acquaint the reader with a closer procedure of how the 
implementation of project management into the field of construction actually 
works. It describes in more detail his duties and responsibilities, from the 
preparation to handing over the work to the investor. 
 
Key words: Construction, project management 
 
Abstrakt 
   Cieľom práce je oboznámiť čitateľa s bližším postupom fungovania realizačného 
projektového manažmentu v oblasti stavebníctva. Bližšie popisuje, aké sú jeho 
povinnosti a zodpovednosti, od prípravy po odovzdanie diela investorovi. 
 
Kľúčové slová: stavebníctvo, projektový manažment 
 
Úvod 

   V prvom polroku 2020 dostalo hospodárstvo v dôsledku COVID-19 silný finančný 
úder, ktorý zasiahol takmer všetky odvetvia. Neminul ani jedno z najväčších 
odvetví, ktoré sa zaoberá realizáciou a riadením stavebnej a obchodnej činnosti v 
stavebnom priemysle. Pomocou kvalitného projektového manažmentu sa dajú 
procesy kvalitne zoptimalizovať a tým znížiť celkové náklady na realizáciu.[8]  
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Aktuálna téma v roku 2020: 
   Hospodársky priemysel na 
Slovensku zaznamenal už v marci 
tohto roku najslabší dopyt po svojej 
produkcii za posledných 11 rokov. 
Objem nových priemyselných 
objednávok v marci 2020 dosiahol 
3,748 mld. eur, čo znamenalo 
medziročný útlm o 26,1 % (podľa 
Štatistického úradu SR).[7] Prísne 
epidemiologické oparenia na 
zabránenie šírenia vírusu COVID-19 s 
negatívnym vplyvom na hospodárstvo sa pritom začínali prijímať až v polovici 
marca. Faktom však je, že nové zákazky v priemysle SR klesali už aj vo februári, 
kedy dosiahli 4,544 mld. eur a boli medziročne nižšie o viac ako 7 %. Súčasná 
situácia s prísnejšími pravidlami v súvislosti s COVID-19 bude mať vplyv aj na vývoj 
počtu zazmluvnených zákaziek projektových a realizačných spoločností. Najväčší 
podiel z nich očakáva pokles zazmluvnených zákaziek takmer o tretinu. S poklesom 
počtu svojich zákaziek počíta 78 % oslovených projektových spoločností, a to o 32 
%. Nárast počtu zákaziek očakávajú 4 % firiem – v priemere až o 10 %, a so žiadnymi 
zmenami nepočíta 17 % spoločností.[1]  Každá firma trpí počas pandemického 
obdobia a musí vykonať určité opatrenia. Niektoré firmy prepúšťajú svojich 
zamestnancov, iné celoplošne znižujú zamestnanecký plat. Preto je nateraz 
zvýšený dôraz na zefektívnenie procesov. Jedným z nich je práve riadenie 
projektov, inými slovami povedané projektový manažment.[7] 
 
Vybraná stavebná firma: KAMI PROFIT, s.r.o. 
   Každá fungujúca spoločnosť má svoje určité poslanie 
a vízie o fungovaní celej firmy. Spoločnosť KAMI 
PROFIT, s.r.o.  je realizačná stavebná spoločnosť s 15 
ročnou praxou, ktorá plní požiadavky svojich 
zákazníkov, pričom dbá na detaily a kvalitu služieb.   
Zabezpečuje projektový manažment a kontroling, 
stavebný dozor, ako aj prípravu a realizáciu stavieb v 
oblasti pozemných, dopravných a inžinierskych 
projektov. Tím spoločnosti je zostavený z odborníkov, ktorí sú pripravení vyhovieť 
aj tým najnáročnejším požiadavkám zákazníkov.[2] 

Obr.1 Rekonštrukcia ČS OMV v Pezinku,  
zdroj:autorka 

 

Obr.2 Logo spoločnosti KAMI 
PROFIT, zdroj: www.kami-

profit.sk 
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Vybraný (realizačný) proces projektového manažmentu v stavebnej firme: 
   Veľa projektov je postavených na procese prípravy[10]. Ako príklad môžeme 
uviesť výstavbu domu. Od prvotnej idei investora až do začatia realizačného 
stavebného procesu môžu ubehnúť aj roky. Viď graf č.1 Predpoklady dĺžky trvania 
projektu od návrhu až po užívanie.  
 

 

 

   Realizačné procesy v stavebnej spoločnosti má na starosti projektový manažér. 
Jeho úloha začína v momente zadania zákazky, ktorá sa má pripraviť na realizáciu. 
 

   Príprava pred realizáciou: Nato aby sa projektový manažér vedel dobre pripraviť, 
si v prvom rade musí dôkladne naštudovať projektovú dokumentáciu a porovnať 
ju s výkazom výmer uvedeným v zákazke. Projektový manažér rokuje s 
jednotlivými vytendrovanými profesiami. Zo stavbárskeho hľadiska je profesia 
rozdelená na 2 hlavné časti[5]: 

1) HSV - Hlavná stavebná výroba (napr.: výkopové práce, murovanie, betonáž, 
hrubé rozvody elektro, zdravotechnika, plyn, voda...)   

2) PSV - Pridružená stavebná výroba (napr.: maľby, omietky, obklady, dlažby...) 
 

   Následne po úspešných rokovaniach a vyhodnoteniach sa pripravujú návrh 
zmluvy, alebo objednávky vybraným subdodávateľom. 
   Pred nástupom na prebratie staveniska si projektový manažér pripraví podrobný 
harmonogram (MS project).[6] Vyznačí si a analyzuje kritickú cestu. Určí míľniky, 
ktoré treba dodržiavať. Využíva metódu SWAT analýza. 
   Zistené nezhody medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer oznámi 
investorovi. 
 

   Počas realizácie: Po odovzdaní staveniska si projektový manažér zapíše prípadné 
nové zmeny zo strany investora do stavebného denníka. Vykonávajú sa vstupné    

Graf č.1 Predpoklady dĺžky trvania projektu od návrhu až po užívanie, zdroj: spracované 
autorkou 
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školenia o BOZP a o OOPP.[3] Počas realizácie projektový manažér úzko pracuje so 
stavbyvedúcim, ktorý je neustále na stavbe. 
 
   Kontrola práce: Projektový manažér rieši problémy nasledujúcimi spôsobmi: 

1) Zistením problému napr. práce, ktoré sú mimo rozpočtu dohodnutého s 
investorom (naviac práce) 

2) Oznámením problému: okamžité informovanie investora (telefonicky, 
mailom, sms) a zápisom do stavebného denníka 

3) Hľadaním riešenia a prednesením vlastného riešenia na najbližšom 
kontrolnom dni 

4) Po odsúhlasení podpísaním protokolov od investora a následným riešením 
problému s odborníkmi 

 
   Pravidelná kontrola, vyhodnotenie plánovanému harmonogramu a prác: Ako 
prebiehajú práce, tak plynie aj čas na dokončenie diela. Kvalita práce a dodržanie 
termínov predstavujú kľúčové body k úspešnému manažmentu. Cieľom 
projektového manažéra pri tejto činnosti je dbať o to, aby bol sled prác plynulý, 
tzn. pripravenosť jednotlivých profesií v určenom čase. Napr. potery sa môžu robiť 
až po montáži okien, kvôli dodržaniu technologického postupu[9]. 
 
   Vystavenie súpisov prác: Vystavenie a kontrola súpisov prác pre investora je 
jednou z najdôležitejších zodpovedností projektového manažéra, pretože tým 
prináša zisk pre firmu, čím zabezpečuje jej ďalšie fungovanie. Proces vystavenia 
súpisov funguje takto: 

1) Vystavenie súpisov projektovým manažérom pre investora 
2) Kontrola súpisov technickým dozorom investora 
3) Prechádzanie súpisov s dozorom na stavbe 
4) Podpisovanie súpisov pre investora za súhlasu dozoru (investor preverí 

podľa potreby) 
5) Fakturácia prác, ktoré sa vykonali za toto obdobie 

 
   Všetky tieto procesy sú zahrnuté v grafe č.2 Realizačný proces pre projektového 
manažéra stavebnej firmy. 
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   Odovzdanie diela investorovi do užívania: Po realizácii všetkých potrebných prác 
ku zhotoveniu diela prichádza posledná fáza pre projektového manažéra. Musí 
pripraviť všetky dokumenty, aby plynulo prebiehal proces kolaudácie. Takýmito 
dokumentami sú napríklad: certifikáty zabudovaných materiálov, certifikované 
skúšky vody, dokumentácia ku kanalizácii a plynovým rozvodom, revízie od 
elektroinštalačných prác,  záručné listy, protokoly o zaškolení a iné dokumenty.[4] 
 
Záver 
   Projektový manažér má veľmi dôležitú a zodpovednú  úlohu, ktorá je kľúčová pre 
celý proces realizácie stavby na dosiahnutie vytýčeného cieľa v stanovenom čase. 
Jeho zásadné úlohy sú sledovanie procesov, aby práca plynule postupovala podľa 
harmonogramu, riešenie nezhôd na stavbe a v neposlednom rade súpisy prác pre 
investora. Okrem hore uvedených úloh musí projektový manažér spraviť mesačný 
report (interný report) pre kontrolu aktuálneho stavu realizácie za daný mesiac. 
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Graf  č.2 Realizačný proces pre projektového manažéra stavebnej firmy, zdroj: spracované 
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PROJEKT IMPLEMENTÁCIE NOVÉHO INFORMAČNÉHO 
SYSTÉMU V POISŤOVNI XY EKVÁDOR 
 
PROJECT OF IMPLEMENTATION OF A NEW INFORMATION SYSTEM IN THE  XY 
INSURANCE COMPANY ECUADOR 
 
Peter Šišulák 
 
Abstract 
   This work examines the implementation of a new information system in the 
insurance company where I work. The emphasis is mainly on the presentation of 
project management and team, which helps to solve and successfully complete the 
project in a given time, budget, in the required quality and with the achieved 
requirements of the client and the project investor. 

 
Key words: implementation, information system - Core System, project, team, 
budget. 
 
Abstrakt 
   Táto práca skúma implementáciu nového informačného systému v poisťovni, v 
ktorej pracujem. V práci je kladený dôraz najmä na predstavenie projektového 
manažmentu a teamu,  ktorý napomáha riešiteľovi úspešne ukončiť daný projekt 
v stanovenom čase, rozpočte, v požadovanej kvalite a s dosiahnutými 
požiadavkami zadávateľa a investora projektu. 
 
Kľúčové slová: implementácia, informačný systém – Core Systém, projekt, team, 
rozpočet 
 
Úvod 
   Spoločnosť, ktorú som si vybral na Manažment projektov je poisťovňa, v ktorej 
pracujem. Spoločnosť bola založená v roku 1872 a má sídlo v švajčiarskom Zurichu. 
Poisťovňa je poskytovateľom produktov a služieb všeobecného poistenia a 
životného poistenia. Slúži jednotlivcom, malým podnikom a stredným a veľkým 
spoločnostiam vrátane nadnárodných korporácií. Distribuuje aj iné než poistné 
produkty, ako napríklad podielové fondy, hypotéky a iné produkty finančných 
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služieb. Spoločnosť pôsobí v nasledujúcich segmentoch: Všeobecné poistenie, 
Globálny život a Poľnohospodári. Segment všeobecného poistenia poskytuje rôzne 
motorové, domáce a komerčné produkty a služby pre jednotlivcov, ako aj malé a 
veľké podniky. Globálny segment života ponúka riešenia životného poistenia, úspor, 
investícií a dôchodkov. Segment poľnohospodárov poskytuje služby riadenia, ktoré 
sa netýkajú nárokov. 
 
Situácia a ciele spoločnosti 
   Vzhľadom na súčasné zmeny v poisťovníctve, vykonaná analýza pôvodného 
softvéru, ktorý firma používala dlhých 30 rokov, sa vedenie rozhodlo o zmene IS, 
kvôli jeho zastaranosti. Vedenie spoločnosti rozhodlo, že bude implementovaný 
nový informačný systém. 
   V súčasnom podnikateľskom prostredí riešime čoraz viac projektov s rôznym 
zameraním. Mimoriadne dôležitým sa stáva využívanie vhodných nástrojov, ktoré 
napomáhajú riešiteľovi úspešne ukončiť daný projekt v stanovenom čase, 
rozpočte, v požadovanej kvalite a s dosiahnutými požiadavkami zadávateľa a 
investora projektu. Medzi jeden z najpodstatnejších výstupov riešenia projektu sa 
stáva sledovanie a reportovanie stavu projektu, na základe čoho sa dá riadiť aj 
manažment zmien. Vmnohých prípadoch, hlavne vo významnejších 
spoločnostiach, je potrebné riešiť niekoľko projektov súčasne, ktoré si vyžadujú 
vytvorenie väčšieho projektového tímu. Nielen projektový manažment, ale aj 
členovia tímu musia mať včas potrebné informácie o stave a činnostiach počas 
všetkých fáz projektu.[9] 
   Mimoriadne nároky sú kladené hlavne na projekty v oblasti informačných 
technológií (IT).[10] 
 
Implementácia nového softvéru 
   Predmetom mojej práce je riešenie projektu, ktorého cieľom je implementácia 
nového softwaru – Z CORE v poisťovni. Túto komerčnú poisťovňu som si vybral, 
pretože v nej pracujem ako COO a CIO a práve preto otázka softwaru, digitalizácie 
a inovácií leží priamo na mojom stole.[3] Hlavným cieľom je stanovenie postupu 
prác v projekte, ktoré zabezpečí jeho efektívne riadenie a následné sledovanie 
jednotlivých fáz jeho životného cyklu spojené s reportovaním výstupov daného 
projektu. Taktiež zhoršená celosvetová pandemická situácia s COVID-19 prinútila 
spoločnosť zamyslieť sa nad svojou budúcnosťou a strategicky nastaviť jej ďalšie 
smerovanie.[7] Implementácia projektového riadenia znamená pre firmu dôležitý 
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krok k zlepšeniu súčasnej situácie a zároveň rozšírenie možností realizovateľnosti 
na trhu.  
   Implementáciu budú vykonávať IT špecialisti z externej firmy, ktorí budú za 
pomoci môjho teamu realizovať prechod na nový systém. Plne k dispozícii by mal 
byť do 3.5 roka spolu so stabilizáciou. Nový softvér musí plne nahradiť starý a 
spĺňať všetky nedostatky, ktoré nie sú v dnešnej dobe žiaduce. Interný analytik 
vykonáva funkciu tzv. projektového manažéra. Ten si na začiatku zostavil team z 
ľudí naprieč oddeleniami podľa potreby, od ktorých získava potrebné informácie.  
Harmonogram činností s týmito osobami a časový plán bol predložený a tiež 
schválený. Na celú zmenu softwaru mám budget 7.500.000 USD. Implementácia 
CORE systému  -  softvéru sa týka všetkých zamestnancov naprieč celou 
poisťovňou. Nový softvér by mal podporovať dnes už bežné funkcionality, ako sú: 
digitálne portály, back-office systém, atď. 
 
Formulovaný cieľ projektu spĺňa metodiku SMART:[10] 

 S - Implementácia informačného systému do firmy, ktorý plne nahradí 
súčasný – 3.5 roka 

 M - Softvér bude v septembri 2023 uvedený do bežného chodu firmy 
 A - Akceptované a schválené vedením firmy 
 R - Je to realizovateľné 
 T - Sprevádzkovanie informačného systému septembri 2023 

 
   Logický rámec obsahuje stručne popísané plány projektu. Jedná sa o jeden z 
prvotných návrhov projektu. Postupom času sa tieto veci upravujú a menia podľa 
potrieb a podrobne sa rozpracovávajú v plánoch projektu. 
 
Hierarchia projektového týmu  
   Analytik je kľúčovou postavou tímu a tiež celého projektu. K nemu sa museli 
dostať všetky potrebné informácie a na nič sa nesmelo zabudnúť. Ako som už 
spomenula, zastáva funkciu projektového manažéra, ktorý riadi, organizuje a 
realizuje celý projekt. 
   Komunikuje s vedením firmy,  čiže so mnou a oznamuje všetky informácie a 
predkladá podklady k implementácii softvéru prostredníctvom zorganizovaných 
meetingov. 
   Podporná časť tímu (konzultanti IS, správcovia databázy IS, programátori a 
správcovia počítačovej siete) poskytujú analytikovi potrebné informácie. Zaisťujú, 
aby projekt prebiehal podľa plánu a bez akýchkoľvek problémov. Analytik s nimi 



  Manažérska Informatika  
ISSN 2729-8310, ročník 1, číslo 1 

37  http://www.manazerskainformatika.sk 
 

usporadúva porady a meetingy, pri ktorých je o všetkom informovaný, rozdeľuje 
úlohy a rieši prípadné pripomienky, či vzniknuté problémy. 
   Správca počítačovej siete navyše zabezpečuje kontakty na vedúcich 
pracovníkov jednotlivých oddelení. U nich zisťuje, ako robia konkrétne veci v 
starom informačnom systéme a čo všetko potrebujú, aby bolo v novom softvéri. 
Títo ľudia sú o všetkom informovaní na meetingoch a v novom systéme budú 
riadne vyškolení. 
 
Plány projektu 
   Plánovanie je dôležitou fázou celého projektu. V tejto fáze vznikajú jednotlivé 
plány, napr. časové, ktorými sa firma riadi pri realizácii projektu. Nie sú hneď jasne 
dané, ale v priebehu projektu sa menia a upravujú.[2] 
 
Projekt Implementácia systému 
   Projekt (implementácia softvéru) som rozložil na štyri výstupy: Súbor údajov, 
Zavedená dáta v softvéri, školenie pracovníkov a nový softvér. Každý výstup má 
svoje činnosti, ktoré sa musia vykonať, aby tieto výstupy vznikli.  
   Implementácia začala predprojektovú fáz, kedy sme analyzovali softvéry v 
súťaži a následne vybrali jeden, ktorý bol z nich najlepší pre firmu. [8]Najprv sme 
potrebovali vytvoriť súbor dát, ktorý sme následne importovali do novej databázy. 
Museli sme vykonať podrobnú analýzu dát, zozbierali potrebné dáta a exportovali 
je zo starej databázy. Exportované dáta sme importovali do novej databázy a 
skontrolovali ich funkčnosť a úplnosť na základe dodaných skrípt a to testovaním 
každého jedného. Ďalej sme museli upraviť novú databázu, aby v nej všetko 
správne fungovalo. Nasledovalo testovanie. Nakoniec správca siete vykonal 
záverečnú kontrolu, kedy preveroval, či všetky nadväznosti fungujú, ako majú. Po 
všetkých týchto krokoch vznikli dáta v databáze. 
   Finálna časť projektu bolo zabezpečenie školenia zamestnancov, ktoré bolo 
vykonané externe aj interne. Po naplánovaní školenia bolo školenie zrealizované a 
následne boli otestované znalosti zamestnancov[1]. Externého školenia sa zúčastnili 
hlavne vedúci pracovníci jednotlivých oddelení, ktorí potom interne zaučili svojich 
pracovníkov. Konzultácie s externým pracovníkom sa vykonávala až v prvých 
dňoch prevádzky. V tú dobu sa za chodu informačného systému mohli zistiť nejaké 
nezrovnalosti či nejaké závažnejšie problémy, ktorý sa s konzultantom riešili 
priamo na mieste v tom danom okamihu. 
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Časový plán 
   Časový plán vzniká postupne, neustále sa spresňuje a upravuje. Hrubý rozsah 
činností v časovom slede navrhla dodávateľská firma na základe dohody. Časový 
plán je pre tento projekt veľmi dôležitý, pretože sa jedná o zmenu CORE systému 
celej spoločnosti. Na projekte sa začalo pracovať v septembri roku 2020 a dodať 
ho treba do konca roka 2023 V uvedenom časovom pláne sú v jednotlivých 
časových intervaloch zahrnuté i časové rezervy. 
 
Plán nákladov 

    Plán nákladov zahŕňa licencie programového vybavenia, školenie užívateľov a 
intenzívnu podpora pri zavádzaní. Na celkový projekt bol schválený rozpočet 
7.500.000 USD.  

 

 

Riziká projektu 

   Ako každý projekt, tak aj tento má svoje riziká. Tieto riziká sú neustále 
klasifikované. Medzi negatívne riziká by som zaradila zle vykonanú analýzu, 
nekompatibilitu s nainštalovaným operačným systémom, ktorý je už vo firemných 
počítačoch nainštalovaný, ale môže sa časom zmeniť[6]. Ďalej by som spomenula 
riziká, ako sú: chybný export dát, nestihneme implementáciu do daného termínu, 
nepresná úprava databázy, nedostatočná kontrola a termíny školení nebudú 
zamestnancom vyhovovať. 

   Zo spomínaných rizík sú ovplyvniteľné: zle vykonaná analýza softvérov, 
nekompatibilita s nainštalovaným Windows, nepresná úprava databázy a 
nedostatočná kontrola. 

   Horšie ovplyvniteľná riziká ako napríklad vyskytnutie chyby pri exporte dát alebo 
termíny školení nebudú zamestnancom vyhovovať, nemôžeme len tak ovplyvniť. 
Závisí to aj od iných okolností. 

 

 

 

Realizácia projektu 

   Celý projekt začal predprojektovú fázou, kedy bola vykonaná analýza softvérov, 
z ktorých bol neskôr vybraný ten najvhodnejší informačný systém, ktorý firma 
implementovala vo firme. Ďalšou akciou je analýza nového informačného systému. 
Cieľom bolo zistenie rozdielov oboch informačných systémov. Tú vykonalo 
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niekoľko konzultantov z dodávateľskej firmy, v závislosti na ich špecializáciu k 
daným agendám spoločne s firemným pracovníkom informačných technológií a 
dotknutými zamestnancami jednotlivých oddelení. Konzultanti postupne zisťovali 
množstvo a rozsah vedených agend. Všetky nazbierané dáta budú exportované zo 
starej databázy a importovaná do novej. Tento proces je veľmi náročný, pretože 
oba informačné systémy sú úplne odlišné. Celý prevod bude zrealizovaný 
pomocou konverzných skript, ktoré rieši aj prevod formátu a prípravu dát pre 
prevedenie. Pre import dát bol zvolený univerzálny formát XML, ktorý obsahuje 
definície dátových polí aj konkrétne dátumy[5]. Potom bude nasledovať úprava 
novej databázy, ktorú mal za úlohu firemnej správca siete. Úprava obsahuje 
zabezpečenie funkčnosti a nadväznosti importovaných dát, automatické 
aktualizácie dát, oceňovanie, apod. Po všetkých úpravách začne finálna kontrola 
funkčnosti jednotlivých aj upravených dát. Pri tejto kontrole musí byť správca siete 
veľmi starostlivý a prípadné nedostatky musia byť následne odstránené. Toto je 
posledná veľká kontrola pred zahájením školenia zamestnancov a pomalým 
prechodom. Prípadné nedostatky a nezrovnalosti sa potom budú doriešiť ešte pri 
záverečnej konzultácii s pracovníkom externej firmy. Školenie zamestnancov bude 
zabezpečené najprv v prostredí externej firmy, ktorého sa zúčastnia predovšetkým 
vedúci pracovníci jednotlivých oddelení.[4] Pre ostatných zamestnancov bude tiež 
zabezpečené školenie v externej firme vo vopred určených termínoch. Pre 
pracovníkov, ktorí sa nebudú môcť z nejakého dôvodu školenia zúčastniť, bude 
zabezpečené následné doškolenie za chodu na pracovisku. Celé školenie bude 
zakončené záverečným praktickým testom, ktorého sa všetci preškolení pracovníci 
zúčastnili.[4] 

 

Hodnotenie projektu 

   Táto časť sa zaoberá hodnotením projektu, ktorý bude zrealizovaný až po 
následnej implementácii systému. Budú sa hodnotiť: splnenie cieľa, výstupy, 
aktivity, časový plán, rozpočet, realizácia projektu a školenie zamestnancov. 

 
Záver 
   V tomto projekte boli stanovené 4 výstupy: nový softvér, súbor dát, dáta v 
databáze a preškolenie zamestnancami. Všetky si budeme môcť overiť po 
implementácii, tzv. či bolo všetko splnené, či už fyzickým overením, pomocou 
interných dokumentov alebo certifikátov z účasti na školení, ktorý dostali všetci 
preškolení zamestnanci. 
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   Či boli aktivity čiže činnosti tvoriace celkovú implementáciu dodržané bez veľkých 
zmien, či boli vykonávané postupne podľa stanoveného plánu, či sa nevyskytol 
nejaký významný problém, problém v komunikácii, etc. Keďže tento rok je o niečo 
zložitejší kvôli danej COVID-19 pandémii, časový plán vzniká v postupne, to práve 
preto, aby sa tu neprejavili nejaké veľké priestupky a odchýlky v čase. Všetko bolo 
už dopredu naplánované aj s rezervami.  
   Rozpočet na tento projekt bol 7.500.000 USD. Túto sumu poskytlo vedenie už na 
začiatku projektu. Riziká boli v priebehu projektu identifikované, analyzované a boli 
navrhnuté opatrenia na ich elimináciu. Realizácia projektu prebieha zatiaľ podľa 
časového plánu. Zatiaľ sa nevyskytol žiadny veľký problém, ktorý by nešlo vyriešiť. 
V prípade zložitejších problémov alebo otázok, stále máme k dispozícii vo firme 
konzultantov z externej firmy, ktorí problémy riešia za chodu. 
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VZŤAH MEDZI INOVÁCIOU A RIADENÍM PROJEKTU 
 
RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT 
 
Bc. Andrea Bognárová 
 
Abstract 
   What are the differences between leading an innovation project and managing 
a standard project? Most organizations have less expertise in project management. 
However, understanding how to manage an innovation project is not always clear. 
Innovation management in each project arena is essential for the final product to 
be cost-effective and to fulfill its intended function. The work of an innovation 
project manager is an extremely demanding activity. It is therefore very useful to 
clarify the links between project management and innovation. This article will help 
you develop the right approach to project management for innovation. 
 
Key words: innovation, project, management 
 
Abstrakt 
   Aké sú rozdiely medzi vedením inovačného projektu a riadením štandardného 
projektu? Väčšina organizácií má menej odborných znalostí v oblasti projektového 
riadenia. Porozumenie spôsobu riadenia inovačného projektu však nie je vždy 
jasné. Inovačný manažment v každej aréne projektu je nevyhnutný pre to, aby bol 
konečný produkt nákladovo efektívny a plnil svoju zamýšľanú funkciu. Práca 
manažéra inovačných projektov je mimoriadne náročná činnosť. Je preto veľmi 
užitočné objasniť súvislosti medzi riadením projektu a inováciou. Tento článok vám 
pomôže vyvinúť správny prístup k riadeniu projektu pre inovácie. 
 
Kľúčové slová: inovácia, projekt, manažment 
 
Úvod 
   Početné články a knihy sa zaoberajú teóriou a praxou projektového riadenia a 
taktiež nájdeme množstvo relevantnej literatúry o téme inovácie. Napriek tomu 
bolo doteraz publikovaných menej teoretických alebo praktických súhrnov 
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riadenia inovačných projektov. Tento článok sa snaží odpovedať na otázku, aký je 
rozdiel medzi vedením inovačného projektu a riadením všeobecného obchodného 
projektu. Musí sa uznať, že nestačí byť inovatívny, treba riadiť aj vývoj. Početné 
školenia zamerané na zručnosti v oblasti projektového riadenia pripravujú 
vývojových technikov pre ich náročné projekty. 
   Projektový manažment je vlastne zvláštna kombinácia vedy a umenia, ale 
zároveň zázemie pre implementáciu nových myšlienok. Väčšina organizácií má 
menej odborných znalostí v oblasti projektového riadenia. Porozumenie spôsobu 
riadenia inovačného projektu však nie je vždy také jasné. Ako je uvedené v tretej 
časti, inovácia zahŕňa vývoj nových alebo vylepšených výrobkov a služieb, 
zavádzanie nových obchodných modelov a nových výrobných postupov. Inovačný 
manažment v každej aréne inovačného projektu je nevyhnutný pre to, aby bol 
konečný produkt nákladovo efektívny a plnil svoju zamýšľanú funkciu.[10] Je preto 
veľmi užitočné objasniť väzby medzi riadením projektu a inováciou a osobitosťami 
inovačných projektov, o ktorých štvrtá časť poskytuje určité informácie. 
Predovšetkým môžeme dozvedieť niečo o kvalifikácii projektov z hľadiska inovácií. 
 
Projekty v inovatívnom rozsahu 
   Výskum, vývoj, inovácie sú jedinečné, špeciálne a zložité úlohy so špecifickým 
cieľom, viac či menej definovanými termínmi a rozpočtami. S týmito aktivitami 
musíme zaobchádzať ako s projektom, pretože podľa definície projektu to pre 
danú organizáciu znamená jednu komplexnú úlohu so špecifickým cieľom, 
dostupným rozpočtom a časovým rámcom. [11] 
   Projekty je možné skúmať v niekoľkých dimenziách. Jedným z nich je ich úroveň 
inovácie. Každý projekt so sebou nesie niečo nové, ako aj riziko. Projekty napriek 
tomu pokrývajú širokú škálu inovácií. Na jednom konci spektra je projekt a 
projektový manažér, ktorý využíva najznámejšie riešenia, metódy a nástroje. Blízko 
tohto extrému môže byť opakujúci sa projekt, ktorý môže projektový manažér 
realizovať sériovo, napríklad budovanie siete, alebo inštalácia novej aplikácie. To, 
že sa tieto projekty nachádzajú na tejto strany inovatívnej škále, ešte neznamená, 
že sú bez rizika alebo si nevyžadujú reguláciu, pretože aj pri úplne bežných 
projektoch sa môžu vyskytnúť neznáme faktory. Pre tieto typy projektov 
spoločnosť, projektový manažér a sponzor očakávajú minimalizáciu nákladov a 
predpokladajú, že existuje vopred navrhnutý plán. Na druhom konci stupnice je 
skutočne inovatívny nápad, ktorý môže byť aj pokus o realizáciu kreatívneho 
nápadu ako svetovej novinky. Väčšinou s tým projektové manažéri nemajú 
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skúsenosti a rozhodujú na základe ich intuície. V tomto rozsahu sú projekty 
rozptýlené s rôznym stupňom inovácii. Riziko a kvalita vedenia projektu bude iné 
pri spoločnosti, kde každodenná práca prebieha prostredníctvom projektov, a iná 
v tých, kde realizácia projektu sa líši od každodenných úloh. 
   Je preto užitočné pochopiť rozdiely medzi projektmi s nízkou úrovňou inovácie a 
radikálnymi projektmi s vysokou inováciou. Toto porozumenie vám môže pomôcť 
uplatniť správne techniky projektového riadenia a skrátiť cestu radikálnej inovácie 
s menšími nákladmi a menšou neistotou. Vysoká miera neistoty je 
charakteristickým znakom radikálnych inovačných projektov, najmä v 
počiatočných fázach. Je potrebné odlíšiť systém kritérií pre hodnotenie radikálnej 
myšlienky od systému používaného pre nízku úroveň inovácie. Projekt s vysokou 
úrovňou inovácie je spojený s vysokou neistotou. Skúmanie takých projektov z 
hľadiska tradičných princípov a použitie tradičných metód hodnotenia projektu 
môže viesť k nesprávnym výsledkom, alebo dokonca k odmietnutiu dobrých 
nápadov. [6] 
 
Formovanie koncepcie inovácie 
   Aj keď sa predtým inovácie považovali za činnosť riadenú pokrokom v oblasti 
technológií a vedy, v súčasnosti pokrývajú oveľa širšiu oblasť. Pojem inovácia sa 
možno najlepšie interpretuje ako skúmanie a využívanie nových vecí pri hľadaní 
konkurenčnej výhody. 
   Väčšina spoločností, vrátane tých, ktoré sa podieľajú na aplikáciách výskumu a 
vývoja, nevedia akceptovať, že svet inovačných projektov presahuje inovácie 
produktov a technológií. [9] 
   Profesionáli v oblasti riadenia inovácií predtým ilustrovali inovačný proces s 
lineárnym modelom[3]. 
   Mení sa aj inovačný proces, zatiaľ čo predtým existoval jasne definovaný 
projektový proces, v rámci ktorého spoločnosti rozvíjali svoje vedomosti a používali 
ich na vytváranie produktov na predaj, dnes je to komplexná sieť vzťahov, ktoré 
prepájajú spoločnosti s konkurenciou, praxou a teóriou, rôznymi podnikmi a 
vzájomnými vedeckými prístupmi. Z toho vyplýva, že inováciu tak lepšie ilustruje 
nelineárny model. [1] 
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Charakteristiky inovačných projektov 
Možnosť zlyhania 
   Práca na projekte si vyžaduje skutočnú tímovú prácu, ale investovaná práca ešte 
nemusí viesť k požadovaným výsledkom na organizačnej úrovni. Projekty vždy 
nesú neistotu. Aj keď je analýza rizík dôležitou súčasťou súboru nástrojov riadenia 
projektu, počas projektu môže vzniknúť množstvo nepredvídaných problémov. [2] 
   Tímy inovačných projektov majú vyššiu úroveň zodpovednosti, pretože pri 
skúmaní nových oblastí existuje potenciál neúspechu. Keďže zlyhanie predstavuje 
zabudovanú príležitosť, tímy sa preto aktívnejšie zapájajú do riadenia rizík. [1] 
   Mnoho spoločností rozbieha inovačný projekt s externým alebo interným 
nátlakom, a preto nemajú pripravenú pôdu pre inováciu. Takéto projekty zlyhávajú 
niekoľkokrát a pred úspešným dokončením sa reštartujú. Väčšina z týchto 
projektov nenesie nové myšlienky, ale organizácia neposkytuje potrebné pozadie 
pre dané projekty. 
 
Zmeny v rozsahu projektu 
   Inovačné projekty často čelia problému, že dynamické trhy a inovatívni myslitelia 
vyvolávajú zmeny v rozsahu projektu v priebehu jeho realizácií. V každom prípade 
inovačné projekty začínajú tým menej definovaným, niekedy s neurčitými cieľmi, 
ktoré sa kryštalizujú s postupom projektu. 
   Pri prístupe k inovatívnych projektoch je potrebná kapacita, aby daný produkt 
vydržal dynamiku alebo riziko, ktorý sa má uviesť na trh na začiatku projektu. To 
si vyžaduje schopnosti a zručnosti projektového manažéra, aby vedel prispôsobiť 
produkt meniacim sa očakávaniam[7]. 
 
Ťažkosti pri realizácií inovačných projektoch 
   Inovačné projekty sa zvyčajne musia predať, zatiaľ čo v prípade jednoduchého 
projektu existujú jasní sponzori, napríklad v osobe klienta. 
   Môže existovať zásadné zlé zosúladenie životných cyklov medzi projektmi 
výskumu a vývoja a spoločnosťami. Priemerná životnosť inovačného projektu je 10 
rokov, zatiaľ čo pri menších spoločností je 12 rokov. To znamená, že zakladajúca 
spoločnosť nemôže vždy dokončiť projekt výskumu a vývoja. Pre väčšie 
spoločnosti je typické, že vrcholový manažér zotrvá na danej pozícii priemerne tri 
roky, takže ak bol sponzorom inovačného projektu, práce sa môžu spomaliť a 
zastaviť. [9] 
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   Z dôvodu mentality účastníkov projektu často dochádza ku konfliktu záujmov o 
inovačné projekty. Platí to najmä vtedy, ak výskumní pracovníci na plný úväzok z 
akademických, univerzitných a výskumných ústavov spolupracujú s firemnými 
inovátormi. Cieľom výskumníkov je realizovať a publikovať hĺbkový výskum v 
súlade s akademickými štandardmi, vďaka čomu sa vytvára užitočný výsledok a 
získavajú reputáciu a uznanie v oblasti prieskumu. Naopak, hlavným hľadiskom pre 
spoločnosti je rýchly rozvoj a uvedenie inovácií na trh, a to všetko bez vedomosti 
konkurencie s cieľom dosiahnuť zisky, konkurenčnú výhodu a vysoký podiel na 
trhu[4]. 
   Ďalšou ťažkosťou sú časové obmedzenia. Kreativitu nemožno plánovať, ale dá 
sa obmedziť časovou tiesňou. Nedá sa to predvídať pri písaní softvéru alebo 
navrhovaní systémov - tvorivé myslenie vyžaduje slobodu a priestor, ale časové 
obmedzenia „zaostria myseľ“ a zabezpečia, aby sa brainstorming v určitom 
okamihu skončil a začal rozvoj hmatateľného výstupu[5]. 
   Jednou zo zvláštností financovania inovačných projektov je to, že okrem 
interných zdrojov a bankových pôžičiek je možné zapojiť aj externé zdroje, ako sú 
rizikový kapitál alebo zdroje tendrov na inovácie. Spoločnosti rizikového kapitálu 
sa stretávajú zriedka, ale možno v blízkej budúcnosti bude takýchto spoločností 
alebo zdrojov skutočne viac. Ťažkosti so získavaním žiadostí, byrokracia súvisiaca 
s implementáciou, ťažkosti s mobilizáciou zdrojov a z toho vyplývajúca možná 
finančná nerovnováha v projekte často odrádzajú spoločnosti od financovania 
projektov z tendrov a ponechávajú tieto zdroje žiadateľom na plný úväzok. 
 
Záver 
   Ako sa dozvedeli oddelenia výskumu a vývoja na celom svete, inovácie nie sú 
„vznikom génia“, ale skôr výsledkom dôsledných a systematických procesov, ktoré 
spoľahlivo vytvárajú nové typy výrobkov a služieb. [8] 
   Inováciou môže byť čokoľvek, od nanotechnológie až po vývoj nových vakcín 
alebo vývoj nových mobilných služieb. Inovácie je možné systematizovať, 
realizovať ako projekt, podporovať tvorivú slobodu a vytvárať nové výsledky. Pre 
inováciu je nevyhnutné správne riadenie projektu. Tradičné postupy a štandardné 
techniky riadenia projektu môžu brzdiť inovácie potlačením tvorivosti potrebnej pre 
inovácie. Je preto potrebné zohľadniť osobitosti, ktoré odlišujú inovačné projekty 
od iných projektov. Ak akceptujeme, že konkurencieschopnosť projektu závisí od 
zvyšovania efektívnosti, k čomu nás približuje inovácia, je nám zrejmé, že pri 
dosahovaní zásadných zmien musí hrať kľúčovú úlohu projektový manažment. 
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PROJEKT IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOVÉHO 
RIADENIA DO SPOLOČNOSTI BV-STAV, S.R.O. 
 
PROJECT OF IMPLEMENTATION OF PROJECT MANAGEMENT INTO THE COMPANY 
BV-STAV, S.R.O. 

 
Jakub Varga 
 
Abstract 
   This work examines the implementation of a new project management in the 
company BV-STAV, S.R.O. in which I work. The emphasis is mainly on the 
introduction of project management and a new project manager, which helps the 
solve to successfully complete the construction project in the allotted time, budget, 
in the required quality and with the achieved requirements of the client and investor 
of the construction project. 

 

Key words: implementation, project management, project manager 
 
Abstrakt 
   Táto práca skúma implementáciu nového projektového riadenia do spoločnosti 
BV-STAV, S.R.O. v ktorej pracujem. V práci je kladený dôraz najmä na predstavenie 
projektového manažmentu a nového projektového manažéra, ktorý napomáha 
riešiteľovi úspešne dokončiť daný stavebný projekt v stanovenom čase, rozpočte, 
v požadovanej kvalite a s dosiahnutými požiadavkami zadávateľa a investora 
stavebného projektu.  

 
Kľúčové slová: implementácia, projektové riadenie, projektový manažér 
 
Úvod 

   Projektový management je modernou formou riadenia nielen projektov 
samotných, ale aj celých spoločností[8]. Rastúca popularita a hlavne efektivita tejto 
formy riadenia spôsobili jej postupné preniknutie z USA a Veľkej Británie aj do 
európskych krajín. Slovenská republika, ako aj mnohé iné krajiny sa k tematike 
projektového riadenia dostali najmä vďaka financiám zo štrukturálnych fondov, 
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ktoré Európska únia uvoľnila pre rôzne projekty podporujúce rozvoj a 
napredovanie ekonomiky. Avšak prínosy tohto riadenia boli rýchlo rozpoznané 
najrôznejšími spoločnosťami a za pomerne krátku dobu sa stali ich konkurenčnou 
výhodou. Mnohé stavebné spoločnosti implementovali projektové riadenie, hlavne 
pre vhodnosť vzhľadom k typu služieb a produktov, ktoré ponúkajú a realizujú. 
Veľkou výhodou je najmä efektívnejšie riadenie zdrojov a času, čo sú dôležité 
atribúty úspešnosti obchodných zákaziek.  

   Podobné prínosy zaujali aj menšiu stavebnú spoločnosť BV- STAV, s.r.o., ktorá sa 
špecializuje na realizáciu projektov spojených s výstavbou. Zhoršená celosvetová 
pandemická situácia[4] s COVID-19 prinútila spoločnosť zamyslieť sa nad svojou 
budúcnosťou a strategicky nastaviť jej ďalšie smerovanie. Implementácia 
projektového riadenia znamená pre firmu dôležitý krok k zlepšeniu súčasnej 
situácie a zároveň rozšírenie možností realizovateľnosti na trhu[6].  

   Proces implementácie projektového riadenia je náročný najmä z hľadiska 
identifikácie sa zamestnancov s novými procesmi a postupmi, ktoré boli doteraz 
najmä v tých menších firmách „riadené“ viac menej samovoľne či vyplývali z 
prirodzeného postupu realizácie stavieb[9]. Podpora vedenia firmy, hlavne dôraz na 
pozitívne prijatie všetkými zamestnancami a zabudovanie nového systému 
riadenia do firemnej štruktúry a strategických cieľov, sú dôležitými faktormi 
úspešného zavedenia projektového riadenia. Bežnou súčasťou dnešného sveta sú 
aj informačné technológie, ktoré prenikli aj do oblasti riadenia a plánovania 
projektov a poskytujú tak výraznú pomoc každému projektovému manažérovi.  

   Po analyzovaní súčasnej situácie v spoločnosti BV-STAV, s.r.o. je predložený 
projekt implementácie projektového riadenia do tejto spoločnosti. Ako všeobecné 
ciele projektu boli stanovené zlepšenie firemných procesov a taktiež zvýšenie 
konkurencieschopnosti spoločnosti. Pre dosiahnutie týchto cieľov boli zvolené 
vytvorenie projektovej kancelárie s pozíciou projektového manažéra a zavedenie 
softvéru na podporu riadenia projektov, ako najvhodnejšia forma implementácie 
projektového riadenia[11]. Po predstavení plánovaných zmien v organizačnej 
štruktúre spoločnosti a návrhov využitia softvéru sú postupne spracované všetky 
hlavné oblasti plánovania projektu, od analýzy zainteresovaných strán, cez 
zostavenie podrobného zoznamu potrebných činností a z nich následný časový 
plán, až po nákladovú analýzu projektu a analýzu možných rizík, ktoré môžu nastať 
počas realizácie. V závere je verifikovaná vhodnosť spracovaného projektového 
riešenia a sú sformulované odporučenia pre úspešnú implementáciu projektového 
riadenia do spoločnosti BV-STAV, s.r.o. 
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CIELE A ODÔVODNENIE PROJEKTU  

   Pre jasné a prehľadné stanovenie zámerov, cieľov a očakávaných výstupov 
projektu implementácie projektového riadenie do spoločnosti BV-STAV, s.r.o. je 
použitá metóda logického rámca. Pre realizáciu projektu predpokladáme splnenie 
predbežných podmienok, a to dostatok finančných prostriedkov, podporu vedenia 
firmy a pozitívne výsledky analýz spoločnosti, čo sa týka potreby projektu a 
pripravenosti firmy na plánovanú zmenu. Potreba implementácie projektového 
riadenia ja značná najmä kvôli:  

 pracovníci spoločnosti sú síce vysoko skúsení, avšak najmä stavbyvedúci sú 
až neúmerne zaťažení počas celej doby trvania zákazky,  

 chýba pozícia projektového manažéra, ktorý by riadil všetky prebiehajúce 
projekty, usmerňoval a efektívne priraďoval stroje a pracovníkov,  

 absencia informačného systému a softvéru na podporu riadenia projektov 
spôsobuje nielen predĺženie komunikačných kanálov, ale aj neefektívnu 
prácu s informáciami a sťaženie možnosti reportovania vedeniu,  

 absencia ucelenej projektovej metodiky sa prejavuje neefektívnym 
plánovaním aj realizáciou zákaziek už počas tvorby harmonogramu, 
rozpočtu, práce s rezervami, stavebnými kapacitami a prideľovaním 
pracovníkov k jednotlivým prácam,  

 spoločnosť sa podľa vyhlášky MF č. 40/2001, môže zúčastňovať verejnej 
súťaže len ak pri plánovaní a realizácií používa projektové riadenia. Absencia 
implementovaného projektového riadenia, znamená pre túto malú stavebnú 
spoločnosť veľkú nevýhodu v porovnaní s ostatnými, nielen väčšími 
konkurenčnými spoločnosťami, ktoré túto podmienku spĺňajú. 

 
CIEĽ PROJEKTU  

   Účelom tohto projektu je implementácia projektového riadenia do spoločnosti 
BV-STAV, s.r.o. Základnými predpokladmi pre naplnenie tohto účelu sú v prvom 
rade nezmenené pravidlá projektového riadenia vo Vyhláške MF č. 40/2001. 
Takisto záujem o služby spoločnosti je dôležitým faktorom, pretože má vplyv na 
základné predbežné podmienky celého projektu a to, že spoločnosť bude mať 
financie na implementáciu PM. Ak by záujem o služby spoločnosti v blízkej 
budúcnosti rapídne poklesol, negatívne by sa táto zmena odrazila na finančnej 
situácii spoločnosti. Preto je nevyhnutné implementovať projektové riadenia bez 
výraznejšieho zásahu do momentálne prebiehajúcich zákaziek. Práve aj v tejto 
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súvislosti bude externý záujemca, ktorý bude vybraný na pozíciou projektového 
manažéra veľkým prínosom a umožní hladký priebeh implementácie bez 
ohrozenia súčasnej konkurencieschopnosti firmy. Zrealizovanie tohto inovačného 
projektu by prinieslo naplnenie dvoch všeobecných cieľov, a to zlepšenie firemných 
procesov, a takisto zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, ktoré sú založené 
na predpoklade zotrvania skutočnosti, že projektové riadenie je účinnou a 
efektívnou formou riadenia spoločnosti, aj v stavebnom priemysle. Zvýšenie 
konkurencieschopnosti firmy nastane nielen vďaka zlepšeniu súčasných procesov, 
ale aj vďaka možnosti uchádzania sa o verejné zákazky. 
 

VÝSLEDKY A ICH KONTROLA 
   O to, aby spomínané zmeny nastali sa postarajú nasledujúce výstupy: 

 vytvorenie projektovej kancelárie na čele s novoprijatým projektovým 
manažérom, 

 zavedenie softvéru na podporu riadenia projektov v spoločnosti. 

   Nutnými podmienkami pre splnenie uvedených očakávaných výsledkov je 
všeobecnejšej rovine stabilná ekonomická situácia na trhu, ale aj v rámci 
hospodárenia v spoločnosti. Ďalej nová forma riadenia musí byť prijatá tak 
vedením (pozitívny prístup k inovácii už bol spomenutý), ako aj zamestnancami 
spoločnosti. A práve oblasť interných ľudských zdrojov je oblasť, na ktorú sa pri 
implementácii nesmie zabudnúť, z dôvodu skutočnosti, že nové procesy a moderné 
nástroje riadenia nikdy nebudú fungovať ako by mohli, ak zamestnanci nebudú s 
nimi stotožnení. Preto pri plánovaní a realizácie tohto projektu musí byť kladený 
dostatočný dôraz na informovanosť zamestnancov o očakávaných zmenách. 
Ďalším predpokladom na splnenie očakávaného výsledku – zavedenia softvéru na 
podporu riadenia projektov je aj vhodnosť vybraného softvéru[7]. Ak zavedený 
softvér nebude poskytovať spoločnosti očakávanú podporu, pozitívny efekt sa 
nedostaví a celkové zlepšenie konkurencieschopnosti bude vážne ohrozené. Pre 
minimalizovanie naplnenia tohto scenára, najvhodnejší produkt bol vybraný na 
základe prioritných funkčností, rozšírenosti, ale aj ceny a pomocou viac kriteriálnej 
analýzy bol vybraný najvhodnejší produkt, a to Easy Project.  

   Na overenie splnenia stanovených cieľov, výstupov a zámeru projektu poslúžia 
objektívne overiteľné ukazovatele, ktoré musia byť merateľné a overiteľné 
vhodnými prostriedkami. Aby inovačný projekt bol úspešný, je nutné kontrolovať 
každú fázu jeho procesov v priebehu aj po ich ukončení. Na úrovni všeobecných 
cieľov projektu bude zvoleným ukazovateľov zníženie pracovného vyťaženia 
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stavbyvedúcich pracovníkov o 25% a uchádzanie sa o verejnú zákazku. Ako zdroje 
a prostriedky overenia poslúžia firemné záznamy a taktiež analýza pracovnej 
kapacity. Nemenej dôležitými ukazovateľmi splnenia vytýčených cieľov budú aj 
spokojnosť zamestnancov a pozitívne ohlasy od zákazníkov firmy. Tie budú 
overené pomocou dotazníkového prieskumu medzi zamestnancami a taktiež 
pomocou referencií od zákazníkov. Na úrovni účelu bude objektívne overiteľným 
ukazovateľom uchádzanie sa o verejnú zákazku do šiestich mesiacov od ukončenia 
projektu implementácie PM.[10] Ako zdroje overenia v tomto prípade poslúžia 
záznamy a dokumentácie firmy ale aj Ministerstva financií, ktoré eviduje všetkých 
uchádzačov. Takisto úspešná implementácia projektového riadenia prinesie 
zvýšenie tržieb spoločnosti o 5% medziročne, čo bude overené medziročnou 
analýzou produktového portfólia spoločnosti a účtovných výkazov. Objektívne 
overiteľné ukazovatele budú sledované aj na úrovni očakávaných výsledkov a boli 
určené nasledovne: Vytvorenie projektovej kancelárie by malo vytvoriť min. 1 nové 
pracovné miesto, a to projektového manažéra. Faktormi kontroly budú najmä 
účtovné výkazy a mzdová evidencia. Ukazovateľom overenia bude aj efektivita 
využitia strojov a prac. času, ktorá sa zvýši min. o 15%, pričom ako zdroj overenia 
tu poslúži analýza výrobnej kapacity. Dôležitá pri vytváraní PMO je aj 
zainteresovanosť všetkých zamestnancov, ktorí sa s projektom musia nielen 
zoznámiť, ale sa do neho aj aktívne zapojiť. Ukazovateľom pre túto oblasť preto 
bude prijatie min. 10 návrhov na zlepšenie od samotných zamestnancov. Firemné 
záznamy, ale aj projektová dokumentácia budú zdrojmi overenia uvedeného 
ukazovateľa[1]. Úspešné zavedenie vybraného softvéru pre podporu projektového 
riadenia bude overené aj pomocou ukazovateľa formulovaného nasledovne: 
elektronizácia všetkej projektovej dokumentácie po ukončení projektu 
implementácie. A pre overenie poslúžia opäť tak firemné záznamy, ako aj 
projektová dokumentácia. Pomocou spomenutých objektívnych ukazovateľov 
overenia bude možné merať efektivitu a účelnosť inovačného projektu. 
 
SPÔSOBY DOSIAHNUTIA 

   Na podrobnejšie popísanie realizácie projektu slúžia nasledujúce činnosti, ktoré 
priamo nadväzujú na horeuvedené výstupy (očakávané výsledky). Projektová 
kancelária vznikne zapojením zamestnancov do projektu, ich identifikáciou sa so 
zmenami a pripomienkami a návrhmi na vylepšenie.[2] Ďalej prebehne výberové 
konanie na pozíciu projektového manažéra, ktorý bude riadiť PMO. Následne sa 
budú zjednocovať a inovovať doterajšie firemné procesy na základe pravidiel 
projektového riadenia a vytvorí sa firemná procesná dokumentácia. Takisto pre 
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súčasné lepšie pochopenie pripravovaných zmien a pre budúci ďalší rozvoj v 
oblasti projektového riadenia, bude pripravený program vzdelávania pre interných 
zamestnancov firmy. Na zavedenie softvéru pre podporu projektového 
managementu je potrebné vybraný softvér, Easy Project, najskôr otestovať v 
ponúkanej testovacej verzii a následne definovať podrobnejší účel použitia 
jednotlivých funkčností pre riadenie projektov v spoločnosti BV-STAV, s.r.o. Aj v 
tejto oblasti sa nesmie zabúdať ani na zamestnancov, a podľa potreby budú teda 
zaškolení na prácu so softvérom. Správne použitie softvéru[5] a rozpoznanie 
potrebných dát pre vloženie do systému uľahčí prispôsobená užívateľská príručka, 
ktorá bude prehľadnou pomôckou pre všetkých zamestnancov[3]. 
 

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA 

   Projektová kancelária je jednou z foriem realizácie projektu implementácie 
projektového riadenia do spoločnosti BV-STAV, s.r.o.. Nutné zmeny postihnú nielen 
organizačnú štruktúru, ale získanie nového pracovníka a zavedenie novej formy 
riadenia ovplyvní aj prerozdelenie úloh a pracovných povinností doterajších 
zamestnancov. 

 

NOVÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
   Implementácia projektového managementu je komplexný projekt, ktorý 
bezpochyby zasiahne aj organizačnú štruktúru spoločnosti. Predložené projektové 
riešenie hovorí o vytvorení projektovej kancelárie a takisto novej pozície 
projektového manažéra. Projektová kancelária bude podporným 
administratívnym orgánom riadenia projektov a bude vedená projektovým 
manažérom. Ten bude priamo podriadený riaditeľovi spoločnosti a komunikovať 
bude s obchodným oddelením , ktoré sa bude taktiež zodpovedať vedeniu. 
Projektový manažér bude riadiť vytváranie jednotlivých pracovných tímov a podľa 
aktuálnej potreby prideľovať pracovníkov. Tiež bude komunikovať so 
stavbyvedúcimi, zodpovednými za jednotlivé projekty, získavať od nich potrebné 
informácie a ďalej ich diskutovať pri plánovaní aj počas realizácie projektov. 

 
Záver 

   Projektové riadenie dnes zasahuje do všetkých oblastí priemyslu a stavebníctvo 
nie je žiadnou výnimkou. Keďže medzi slovenskými stavebnými firmami je 
konkurencia veľmi veľká, všetky sa snažia obhájiť svoju pozíciu na trhu, a to 
rôznymi spôsobmi. Najväčšie spoločnosti sa nebránia popri inom používať aj nie 
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príliš etické formy nátlakov na politických činiteľov, pričom prostredníctvom 
ovplyvnenia legislatívy, dosiahnu efektívne vylúčenie mnohých svojich 
konkurentov. Menšie spoločnosti však o svoje prežitie musia neraz bojovať, a preto 
jediný účinný spôsob sa zdá byť inovovanie nielen produktové, ale v súčasnosti aj 
oveľa viac presadzované inovovanie procesov, či metód riadenia. Malá stavebná 
spoločnosť BV-STAV, s.r.o., pôsobiaca prevažne v Bratislavskom kraji, bola 
predmetom skúmania tejto semestrálnej práce a taktiež súhlasila s vytvorením 
návrhu projektového riešenia implementácie projektového riadenia.  
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OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA 
MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽIACH 
 
PROTECTION OF PERSONAL DATA IN INTERNATIONAL COMPETITIONS 
 
Diana Zuberiová 
 
Abstract 
   The issue of processing personal data in international competitions is relatively 
complicated, in accordance with the GDPR Regulation, it is necessary to determine 
the scope of legislation and define the rules for processing personal data. 
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Abstrakt 
   Problematika spracúvania osobných údajov na medzinárodných súťažaich je 
pomerne komplikovaná, v zmysle GDPR nariadenia je potrebné určiť rozsahy 
legislatívy a vymedziť pravidlá spracúvania osobných údajov. 

 
Kľúčové slová: GDPR, osobné údaje, medzinárodné súťaže 
 
Úvod 
   Ochrana údajov patrí do oblasti základných ľudských práv a slobôd[11]. Účelom 
tejto ochrany je chrániť práva a slobody každého, koho osobné údaje sa na našom 
území spracovávajú alebo sa majú spracúvať v zahraničí.[1] Ochrana osobných 
údajov v Slovenskej republike musí spĺňať požiadavky zabezpečenia ochrany 
osobných údajov na štandardnej európskej úrovni. Ochrana osobných údajov je 
garantovaná Ústavou SR[2]. 
 
Stav ochrany osobných údajov 
   Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky už nesleduje stav a 
spracúvanie osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov, ale sleduje súlad s nariadením EÚ - Všeobecné nariadenie o 
ochrane osobných údajov ( GDPR – General Data Protection Regulation ) bolo 
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zverejnené 04.05.2016 v Úradnom vestníku Európskeho parlamentu pod číslom 
2016/679 z 27.04.2016 pod názvom NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Vo viacerých prípadoch Úrad 
na ochranu osobných údajov zistil, že prevádzkovatelia, prípadne spoločnosti 
vyhlasujúce spotrebiteľské súťaže, konajú v rozpore s platnou legislatívou a 
častokrát vo svojich všeobecných obchodných podmienkach, prípadne v 
súťažných podmienkach uvádzajú zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov, ktorý je však už viac ako osem a pol roka neúčinný[13]. Taktiež súhlasy so 
spracúvaním osobných údajov súťažiacich sú formulované tak, že sa súhlas 
súťažiaceho získava na viacero účelov naraz, čo je v rozpore so zásadami 
spracúvania osobných údajov. V rozpore so zákonom konajú prevádzkovatelia aj 
vtedy, keď v súhlase na spracúvanie osobných údajov uvádzajú skutočnosť, že 
súťažiaci im poskytujú súhlas na dobu neurčitú.[9] Čas spracúvania v súlade so 
zákonom má byť konkrétne špecifikovaný, minimálne limitovaný účelom 
spracúvania osobných údajov (napríklad po dobu trvania súťaže a následne po 
dobu 5 rokov a pod.).[7] Úrad na ochranu osobných údajov preto na tieto 
nedostatky jednotlivé spoločnosti a prevádzkovateľov spotrebiteľských súťaží 
upozorňuje a poukazuje na neúčinný a neplatný zákon o ochrane osobných údajov 
- zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.; 
(zákon v konsolidovanom znení je zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky pod číslom 136/2014 Z. z.)[7].  

   To znamená, že  napríklad pravidlá spotrebiteľskej súťaže musia byť pre 
súťažiacich dostupné, teda zverejnené.[6] Keďže zákon nepredpisuje konkrétnu 
formu zverejnenia štatútu (pravidiel súťaže), môže byť štatút spotrebiteľskej 
súťaže zverejnený na webovej stránke firmy napríklad ako samostatný text v 
plnom znení alebo ako odkaz na .pdf dokument na stiahnutie. Štatút musí 
obsahovať hlavne tieto informácie:[16] 

 identifikácia organizátora súťaže (kto organizuje súťaž - firemné a 
kontaktné údaje, 

 predmet súťaže, 
 lehota súťaže (od kedy do kedy súťaž trvá), 
 okruh účastníkov súťaže (kto sa môže zapojiť do súťaže) a okruh 

vylúčených osôb (kto sa nemôže zapojiť do súťaže - napr. zamestnanci 
organizátora), 
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 podmienky pre zapojenie sa do súťaže, pre získanie výhry, spôsob určenia 
výhercu, 

 ceny v súťaži a ich hodnota, prípadne znášanie daňovej povinnosť za výhry, 
 spôsob a čas oznámenia výhercu, spôsob odovzdávania výhry, 
 ochrana osobných údajov (aké osobné údaje sa budú spracúvať, ako budú 

využívané, aké sú práva súťažiteľov v súvislosti s ochranou osobných 
údajov), 

 v prípade súťaže na Facebooku - prehlásenie súťažiaceho o tom, že 
Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky, a o tom, že súťaž nie je žiadnym 
spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nemá s ním 
žiaden vzťah. 

 

   Je veľmi dôležité vytvoriť si jednoduché pravidlá, ktoré budú obsahovať hore 
napísané informácie a tie sa následne zverejnia na webovej stránke v podobe 
dokumentu, ktorý bude dostupný na stiahnutie. V pri zdieľaní na sociálnych sieťach 
treba odkaz na tento dokument pripojiť.[15] 

   Osoby, ktoré sa zapojené do súťaže najčastejšie vypĺňajú rôzne formuláre alebo 
dotazníky, v ktorých organizátorovi súťaže poskytujú svoje osobné údaje pre účely 
organizovania a následného vyhodnotenia  súťaže. Väčšinou ide o tieto osobné 
údaje: 

 titul, meno a priezvisko, 
 adresa, 
 kontaktné údaje (napr. e-mail alebo telefónne číslo), 
 fotografia (napr. pri výhercoch). 

   Každý súťažiaci, ktorý sa zapojí do súťaže, takto koná na základe svojho 
dobrovoľného súhlasu. Dobrovoľný súhlas súťažiaceho ako dotknutej osoby je 
právnym základom (oprávnením organizátora súťaže ako prevádzkovateľa) pre 
spracúvanie osobných údajov na účely realizovania spotrebiteľskej súťaže. 
Jednoducho povedané, na účasť osoby v súťaži sa vyžaduje jej súhlas. V prípade, 
že osobné údaje súťažiaceho majú byť spracúvané aj na iný účel než je súťaž 
(napr. zasielanie reklamných e-mailov), musí súťažiaci súhlas udeliť pre tento iný 
účel samostatne, t. j. je potrebné vyžiadanie súhlasu súťažiaceho vždy pre každý 
účel zvlášť. V internetovom súťažnom formulári tak môžu byť samostatné 
vyplňovacie políčka:[17] 

 k pravidlám súťaže, 
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 k súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účely spotrebiteľskej súťaže 
a 

 k súhlasu so zasielaním reklamných e-mailov. 

 

   Ak bude súčasťou súťaže spracúvanie fotografii výhercov, mal by si organizátor 
súťaže osobitne vyžiadať súhlas výhercu aj na tento účel a samozrejme ho 
predtým informovať, kde všade a na ako dlho budú tieto fotky zverejnené. 
V dnešnej dobe s neustále sa meniacimi podmienkami k spracovaniu údajov 
a použitiach osobných údajov je niekedy veľmi ťažké sa zorientovať. Treba brať 
na vedomie, že vyplňované údaje majú byť pravdivé no zároveň si podrobne 
prečítať na čo všetko môžu byť údaje použité a spracované. Častokrát tento fakt 
súťažiaci zanedbávajú a potom sú nemilo prekvapení kde všade môžu byť údaje 
použité.[10] Našťastie sa podmienky ochrany neustále zlepšujú hlavne v prospech 
súťažiaceho a tak organizátori dávajú veľkí pozor kde tieto údaje zverejnia alebo 
by mohli uniknúť. Stále však žijeme v dobe, ktorá každý deň napreduje a tak treba 
brať aj napriek uzákoneným ochranám dbať ohľad a podstúpiť opatrenia aj na 
ochranu úniku týchto citlivých údajov[3].  

   Taktiež je potrebné zamyslieť sa nad relatívne zložitou hypotetickou situáciou. 
Kedy sa súťaží na území členského štátu EÚ, ktorý plne podlieha legislatíve GDPR 
nariadenia. Súťaž pritom organizuje medzinárodná organizácia so sídlom mimo 
EÚ, napríklad z U.S.A. a súťažiaci sú z krajín celého sveta, teda z členských krajín 
EÚ ako aj z tretích krajín z hľadiska GDPR legislatívy.[14] Záznamy z daného 
športového podujatia sú z viacerých televíznych spoločností vysielané v rámci 
celého sveta. V tomto hypotetickom svete by sme sa mali v zmysle dvoch 
základných premís – protection by default[12] a protection by design[5] zamyslieť 
nad vytvorením tak bezpečného informačného systému na spracúvanie osobných 
údajov, že miestami by to zachádzalo do absurdít pri realizácii. Pritom vo svojej 
podstate je nutné uvedomiť si jednotlivé základné pojmy. Pre možnosť väčšej 
komplikácie pri návrhu riešenia by sa súťaže zúčastňovali aj osoby mladšie ako 16 
rokov[8]. Riešenie by nebolo jednoduché. 

   Problematickú časť je možné vidieť najmä pri ukladaní informácií o športovcoch 
a ich športových výsledkoch, pričom pokiaľ by požiadali v zmysle nariadenia 
o striktné uplatnenie svojich práv na ochranu osobných údajov, tak by bolo 
pomerne zložité dohľadať a zabezpečiť všetky dáta týkajúce sa uplatnenia tohto 
práva[4]. 
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Záver 

   V dnešnej dobe s neustále sa meniacimi podmienkami k spracovaniu údajov 
a použitiach osobných údajov je niekedy veľmi ťažké sa zorientovať. Treba brať 
na vedomie, že vyplňované údaje majú byť pravdivé no zároveň si podrobne 
prečítať na čo všetko môžu byť údaje použité a spracované. Častokrát tento fakt 
súťažiaci zanedbávajú a potom sú nemilo prekvapení kde všade môžu byť údaje 
použité. Našťastie sa podmienky ochrany neustále zlepšujú hlavne v prospech 
súťažiaceho a tak organizátori dávajú veľkí pozor kde tieto údaje zverejnia alebo 
by mohli uniknúť. Stále však žijeme v dobe, ktorá každý deň napreduje a tak treba 
brať aj napriek uzákoneným ochranám dbať ohľad a podstúpiť opatrenia aj na 
ochranu úniku týchto citlivých údajov. A v prípade súťažiaceho zvážiť a overiť si 
potrebu poskytnutých údajov a bezpečne s nimi zaobchádzať. 
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BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM V RÁMCI MANAŽMENTU 
BEZPEČNOSTI 
 
SECURITY SYSTEM IN CASE OF SECURITY MANAGEMENT 
 
Juraj Klimo 
 
Abstract 
   This article describes security concepts as well as security planning 
recommendations and describes the benefits of owning a security system. 
 
Key words: Security, security system, alarm 
 
Abstrakt 
   Tento článok sa zaoberá pojmami vo sfére bezpečnosti, ako aj odporúčaniami v 
oblasti plánovania bezpečnosti a popisuje výhody vlastnenia bezpečnostného 
systému. 
 
Kľúčové slová: Bezpečnosť, bezpečnostný systém, alarm 
 
Úvod 
   Všetky domáce bezpečnostné systémy pracujú na rovnakom základnom 
princípe zabezpečenia vstupných bodov, ako sú dvere a okná, ako aj vnútorného 
priestoru obsahujúceho cennosti, ako sú umenie, počítače, zbrane a zbierky mincí. 
Bez ohľadu na veľkosť domu alebo počet dverí a okien alebo interiérových 
miestností, ktoré sa majiteľ domu rozhodne chrániť, jediný skutočný rozdiel je v 
počte bezpečnostných komponentov rozmiestnených po celom dome prepojené 
ovládacím panelom[1].  
 
Definícia bezpečnostného systému 
   Základná definícia každého bezpečnostného systému sa nachádza v jeho názve. 
Je to doslova prostriedok alebo metóda, pomocou ktorej je niečo zabezpečené 
prostredníctvom systému spolupracujúcich komponentov a zariaden[2]í. V tomto 
prípade hovoríme o domácich bezpečnostných systémoch, čo sú siete 
integrovaných elektronických zariadení, ktoré spolupracujú s centrálnym 
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ovládacím panelom na ochrane pred vlámaním a inými možnými domácimi 
votrelcami. Typický domáci bezpečnostný systém obsahuje[5]: 

• Ovládací panel, ktorý je primárnym radičom bezpečnostného 
systému domácnosti 

• Senzory dverí a okien 
• Senzory pohybu, vnútorné aj vonkajšie 
• Drôtové alebo bezdrôtové bezpečnostné kamery 
• Siréna alebo alarm s vysokým decibelom 
• Značka dvora a samolepky na okno 

 
Ako funguje bezpečnostný systém? 
   Domáce bezpečnostné systémy fungujú na jednoduchom koncepte 
zabezpečenia vstupných bodov do domu pomocou senzorov, ktoré komunikujú s 
ovládacím panelom alebo veliacim strediskom nainštalovaným na vhodnom 
mieste niekde v domácnosti. Senzory sa zvyčajne umiestňujú do dverí vedúcich do 
domu a z domu, ako aj do ľahko prístupných okien, najmä do tých, ktoré sa 
otvárajú, najmä do tých na úrovni terénu. Otvorené priestory vo vnútri domov je 
možné zabezpečiť pohybovými senzormi.[6] 
 
   Ovládací panel: Ovládací panel je počítač, ktorý aktivuje a deaktivuje 
zabezpečovacie systémy, komunikuje s každým nainštalovaným komponentom, 
vydáva poplach pri porušení bezpečnostnej zóny a komunikuje so spoločnosťou 
sledujúcou poplachy. Spravidla majú dotykovú plochu pre ľahké programovanie a 
interakciu, kde sa zadávajú prístupové kódy na aktiváciu poprípade deaktiváciu 
systému, môžu pracovať na hlasových príkazoch a môžu byť naprogramované na 
prácu s bezdrôtovými diaľkovými ovládačmi, ktoré sa nazývajú prívesky. 
   Senzory dverí a okien: Senzory dverí a okien sa skladajú z dvoch častí 
umiestnených vedľa seba. Jedna časť zariadenia je inštalovaná na dverách alebo 
okne a druhá na ráme dverí alebo okennom parapete. Keď sú dvere alebo okno 
zatvorené, obe časti snímača sa spoja a vytvorí sa bezpečnostný obvod. Keď je 
bezpečnostný systém zapnutý v ústredni, tieto senzory s ním komunikujú hlásením, 
že bod vstupu je bezpečný. Ak sa monitorované dvere alebo okno náhle otvoria, 
dôjde k prerušeniu bezpečnostného obvodu a ovládací panel to interpretuje ako 
narušenie zabezpečenej zóny. Zaznie alarm s vysokým decibelom a vo väčšine 
prípadov je spoločnosť na monitorovanie alarmov automaticky upozornená. 
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   Pohybové senzory: Tieto zabezpečovacie komponenty, keď sú ozbrojené, 
chránia daný priestor vytvorením neviditeľnej zóny, ktorú nemožno narušiť bez 
vyhlásenia poplachu. Spravidla sa používajú na ochranu miestností obsahujúcich 
cennosti, ako aj oblastí menej frekventovaných vo väčších domoch. 
   Dozorné kamery: Dozorné kamery, ktoré sú k dispozícii v káblovej aj bezdrôtovej 
konfigurácii, sa dajú použiť niekoľkými rôznymi spôsobmi ako súčasť celkového 
bezpečnostného systému. 
Medzi typické použitia patrí sledovanie: 

• Ťažko viditeľné alebo vzdialené oblasti majetku 
• Odľahlé budovy, ako sú garáže, stodoly a dielne 
• Vstupné body, vonkajšie aj vnútorné, ako sú garážové brány a predné 

dvere 
 
   K monitorovacím kamerám je možné vzdialene pristupovať v počítačoch, 
smartfónoch a tabletoch. Pri tejto metóde sa často používajú, keď sú majitelia 
domov mimo mesta, na sledovanie dodávok a iného obslužného personálu, ako sú 
napríklad opatrovatelia, a na sledovanie príchodu detí po škole. Môžu sa tiež použiť 
na zaznamenanie akýchkoľvek narušení bezpečnosti, ktoré by mohli viesť k 
záznamom o domácej invázii vrátane dobrého pohľadu na zlodejov a možno aj na 
vozidlo, ktoré šoférovali.[7] 
   Vysoko decibelový alarm: Alarmy domácej bezpečnosti slúžia na rôzne účely a 
sú dostatočne hlasné na to, aby ich susedia počuli. Najskôr upozornia ľudí vo vnútri 
domu, že nastal problém. Sú tiež dostatočne prenikaví na to, aby spustili vlámanie, 
a zároveň upozorňujú susedných susedov na situáciu.[5] 
   Označenia a nálepky: Na prvý pohľad by sa tieto položky mohli javiť ako nič iné 
ako marketingové nástroje pre poplašné spoločnosti, ale hrajú dôležitú úlohu v 
domácej bezpečnosti. Keď vložíte nálepku bezpečnostnej spoločnosti do predného 
okna a vložíte jej značku do predného dvora, hovoríte zlodejom, že doma ste 
profesionálne chránení a nie je to rozumná voľba pre pokus o vlámanie. Pri 
sprostredkovaní tejto správy sú účinné a mali by sa používať podľa odporúčaní 
bezpečnostnej spoločnosti[3]. 
 
Čo sa stane, keď dôjde k vniknutiu? 
   Bezpečnostné systémy sú určené na vykonávanie určitých úloh v prípade 
narušenia zabezpečenej zóny. To, čo bezpečnostné systémy robia v prípade 
vniknutia, závisí od typu systému, ktorý je použitý.  
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   Profesionálne monitorované bezpečnostné systémy: Ak je bezpečnostný systém 
profesionálne monitorovaný poplašnou spoločnosťou, sú upozornení, keď vo vašej 
domácnosti nastane bezpečnostný problém. Spolu s alarmom s vysokým 
decibelom, ktorý zaznie, je upozornená monitorovacia spoločnosť. Vyškolený 
bezpečnostný expert sa môže pokúsiť komunikovať s majiteľom domu 
prostredníctvom ovládacieho panela, ak je nastavený na obojsmernú hlasovú 
komunikáciu, alebo zavolá na číslo tiesňového kontaktu uvedené v účte. Tieto typy 
bezpečnostných systémov komunikujú s monitorovacou spoločnosťou jedným z 
niekoľkých spôsobov, vrátane[8]: 

• Cez existujúce domáce telefónne linky, ktoré naďalej fungujú počas 
výpadkov napájania, keď sa používa záložná batéria. 

• Bezdrôtovo prostredníctvom celulárnych rádiových frekvencií, aké 
používajú mobilné telefóny, ktoré tiež naďalej fungujú počas 
výpadkov napájania, keď sa používa záložná batéria. 

• Voice over Internet Protocol (VoIP), ktorý zvyčajne nefunguje pri 
výpadku napájania. 

• Cez internet, ktorý obvykle nefunguje ani pri výpadku elektriny. 
 
   V prípade skutočnej núdze bude monitorovacia spoločnosť informovať príslušný 
personál pohotovostnej služby vo vašej oblasti. Patria sem policajti, hasiči a 
záchranári. Monitorovacia spoločnosť sa tiež pokúsi s vami udržiavať komunikáciu, 
kým pohotovostné tímy nedorazia k danému objektu. Monitorované systémy 
typicky umožňujú, aby boli majitelia domov (alebo nimi menovaní) upozornení 
textovými správami a e-mailom, keď dôjde k narušeniu bezpečnosti. Nesledované 
bezpečnostné systémy: V súčasnosti je k dispozícii množstvo bezpečnostných 
systémov pre domácich majstrov, ktoré nezahŕňajú profesionálne sledované 
služby. V prípade domáceho vniknutia, keď je nainštalovaný tento typ 
bezpečnostného systému, zaznie alarm s vysokým decibelom. Tieto typy systémov 
môžu alebo nemusia umožňovať zasielanie textových správ alebo e-mailových 
upozornení majiteľovi domu v prípade narušenia bezpečnosti.[4] 
 
Záver 
   Početné štúdie ukazujú, že v domácnostiach bez bezpečnostných systémov je v 
porovnaní s domami s profesionálne sledovanými systémami až trikrát vyššia 
pravdepodobnosť vlámania, pretože zlodeji sú svojou povahou oportunistickí a 
hľadajú jednoduché ciele. Ak máte profesionálne monitorovaný domáci 
bezpečnostný systém a propagujete ho zobrazením okenných nálepiek a značiek 
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na záhrade, informujete zlodejov o pravdepodobnosti ich neúspechu a úlovku. Je 
preto správne dbať o svoje okolie a majetok nielen po estetickej stránke, ale v tejto 
nevyspitateľnej dobe treba dbať aj na bezpečnostnú stranu. 
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VÝVOJ A VYUŽITIE IKT V BANKOVOM SEKTORE  
 
DEVELOPMENT AND USE OF IKT IN BANKING SECTOR 
 
Ľubomír Plaštiak 
 
Abstract 
   The main purpose of the scientific article is to point out the degree of the use of 
ICT in the banking sector in the selected banks and to make analysis. 
 
Key words: bank, bank sector, scientific journal 
 
Abstrakt 
   Hlavným cieľom vedeckého článku je poukázať na mieru využitia IKT 
v bankovom sektore a vybraných bankách so spracovaním analýzy. 
 
Kľúčové slová: banka, bankový sektor, vedecký článok 
 
Úvod 
   IKT znamená informačnú a komunikačnú technológiu, ktorá poskytuje prístup k 
informáciám prostredníctvom telekomunikácií a rozmanitej sady technologických 
nástrojov a zdrojov používaných na komunikáciu a na vytváranie, šírenie, 
ukladanie a správu informácií. IKT vytvára technológiu, ktorá pozostáva z 
elektronických zariadení a súvisiacich ľudských interaktívnych materiálov, ktoré 
umožňujú používateľovi okrem osobného použitia aj ich zamestnanie pre širokú 
škálu vyučovacích a učebných procesov[3].  
 
Bankový sektor 
   Medzi banky, ktoré využívajú informačné a komunikačné technológie, patria 
základné webové portály a elektronické databázy, ako aj zložené systémy na 
správu informácií, ktoré sa snažia zvýšiť efektívnosť vlády. A tiež použitie 
informačných a komunikačných technológií poskytuje stimul pre hospodársky rast. 
Skutočným cieľom alebo cieľom informačných a komunikačných technológií v 
bankovom sektore nie je len poskytnúť prístup k moderným technológiám, ale aj 
úlohou IKT v bankovom sektore je dlhodobo rozvíjať vzájomné prepojenie komunít. 
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   Po celom svete sa banky stále snažia nájsť technologické riešenie, ktoré by 
vyhovovalo výzvam rýchlo sa meniaceho prostredia a dopytu zákazníkov po 
produktoch a službách. Nové technologické zmeny, ktoré priniesol bankový sektor, 
majú obrovský dopad na  zamestnancov a zákazníkov bánk. Pokrok v technológii 
umožňuje bankovému sektoru dodávať bankové produkty a služby zákazníkom 
pohodlnejšie a úspešnejšie ako kedykoľvek predtým, ako sú bankové produkty a 
služby dodávané zákazníkovi[8]. Rýchly prístup k dôležitým informáciám a 
schopnosť banky konať rýchlo a efektívne odlíši úspešné banky budúcnosti. Banka 
získava dynamickú konkurenčnú výhodu vďaka využívaniu IKT a zodpovedným 
prostredím služieb zákazníkom, priamym marketingom a novými 
racionalizovanými obchodnými procesmi.[4] Banky si dnes uvedomujú potrebu 
zákazníkov, ktorí požadujú nové produkty a služby, a tiež plán banky sprístupniť im 
tieto produkty a služby. IKT zvýšili úroveň konkurencie medzi bankami a prinútili ich 
integrovať nové technológie, aby konkurovali a uspokojili svojich zákazníkov[5]. 
 

ATM je skratka pre Automated Teller Machines (ATM).  
   Banky spravidla používajú sálové počítače na vedenie svojich účtov klientov 
vybavovaním transakcií, ktoré sú generované v dôsledku výberov a vkladov 
hotovosti. Bankomat sa zvyčajne dá použiť na výber hotovosti a kontrolu zostatku 
na účte. Bankomaty boli jedným z najvýznamnejších technologických pokrokov, 
pretože poskytovali bankovým zákazníkom lepší prístup k ich hotovosti. 
   Kvôli dostupnosti bankomatov 24 hodín denne a sedem dní v týždni už zákazníci 
nemuseli čakať hodinu v bankách, aby získali svoje peniaze, a mohli tak urobiť v 
ktorúkoľvek dennú dobu[2]. 
   Za používaním bankomatov stojí veľa výhod, napríklad prvým z nich je, že banky 
môžu udržať svoje prevádzkové náklady nižšie o menej zamestnancov, pretože 
banky nie sú povinné pracovať za pultom vo vnútri pobočiek. A druhou výhodou 
bankomatov je aj to, že zákazníci môžu na prístup k svojmu účtu využiť 24-
hodinovú a sedemdňovú prácu v týždni[10]. 
 
Internetové a mobilné bankovníctvo; 
   Vďaka nárastu internetového a mobilného bankovníctva bolo bankovníctvo pre 
zákazníkov ešte pohodlnejšie. Zákazníci si teraz môžu pomocou mobilného 
bankovníctva skontrolovať zostatok na svojom účte a platiť účty online bez toho, 
aby museli opustiť pohodlie domova. Zákazníci tiež môžu prevádzať prostriedky, 
platiť účty, kontrolovať stav účtu, študovať svoju nedávnu transakciu, blokovať 
bankomatovú kartu atď. pomocou aplikácií mobilného bankovníctva online. 
Mobilné bankovníctvo zvyčajne závisí od dostupnosti internetu alebo dátového 
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pripojenia k mobilným zariadeniam. V dnešnej dobe moderného bankovníctva 
ponúka internetové a mobilné bankovníctvo služby pohodlným spôsobom 
zákazníkom jediným kliknutím, aby mohli vyriešiť svoje mnohoročné rutinné práce. 
Banky využili výhody rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT) 
tým, že ponúkali rôzne typy produktov, ako napríklad online sporenie na 
pobočkových účtoch a tiež online prevod prostriedkov[9]. Zákazníci môžu využiť 
možnosť kontokorentného úveru, požiadať o pôžičku a využiť možnosť kreditných 
kariet. Internetové a mobilné bankovníctvo umožňuje zákazníkom sledovať v 
reálnom čase svoje financie a zisťovať, aké sú ich príjmy a výdavky. A tiež 
umožňuje bankám ponúkať služby, ktoré zákazníkom pomôžu spravovať ich 
peniaze a jasnejšie vidieť, aké sú ich úspory a výdavky. Mobilné a internetové 
bankovníctvo umožňuje zákazníkom hovoriť s poradcom a rýchlo a efektívne 
vyriešiť všetky urgentné problémy týkajúce sa bankovníctva. 
 
Inteligentné karty; 
Vyzerajú presne ako kreditná alebo debetná karta, až na to, že má v sebe 
zabudovaný mikročip. Na spoľahlivé a bezpečné ukladanie údajov je možné použiť 
čipové karty. 
Vďaka inteligentnej karte informačných a komunikačných technológií (IKT) je 
ďalšou inováciou v bankovom sektore. Môžu byť použité rovnako ako hotovosť 
bez toho, aby ste museli čakať na schválenie, ako napríklad systémy 
elektronického prevodu peňazí (EFT), a tiež technológia čipových kariet je 
spoľahlivejšia ako ľahko poškoditeľné magnetické prúžky. 
 
Vnímanie bezpečnosti spotrebiteľom a bezpečnostné riziká 
Bezpečnosť hrá zásadnú úlohu pri určovaní správania spotrebiteľa pri zavádzaní 
IKT. V kontexte internetového bankovníctva bezpečnosť zahŕňa spoľahlivosť, 
bezpečnosť a súkromie. Ak spotrebitelia nevnímajú médium ako bezpečné, nebudú 
ho ochotní použiť. 
Zvýšenie bezpečnosti priláka domácnosti k tomu, aby využívali internetové 
bankovníctvo a uskutočňovali transakcie online.[6] Je pozoruhodné, že pre niektoré 
krajiny „bezpečnostné obavy“ predstavujú hlavnú prekážku pre prijatie 
internetového bankovníctva spotrebiteľmi[1]. Napríklad bankový sektor v USA musel 
nepretržite revidovať svoje bezpečnostné aplikácie, aby sa do ich systému 
nedostali hackeri a vírusy. Vďaka tomu je USA na štvrtom mieste na svete, aby 
vytvorilo pre svoj finančný priemysel „kybernetickú bezpečnosť“[11]. Tento faktor 
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patrí medzi hlavné prekážky, ktoré môžu zmariť úsilie banky, ktorá chce zaviesť 
nástroje IKT pre spotrebiteľský trh. 
Bezpečnosť je nevyhnutná nielen pre banky, ale pre všetky priemyselné odvetvia. 
Keď si zákazníci otvoria účet a pridajú sa k banke, očakávajú, že finančná inštitúcia 
ochráni ich informácie a kapitál pred kybernetickými útokmi.[12] Udržiavanie 
kvalitných procesov kybernetickej bezpečnosti je však pre banky čoraz ťažšie. 
Výsledkom je, že zákazníci v rôznych oblastiach po celom svete pravidelne bojujú 
s podvodnými aktivitami. Na prekazenie takýchto prípadov ovplyvňujúcich klientov 
potrebujú banky zavedené preventívnejšie postupy vrátane viacvrstvového 
zabezpečenia, analytických informácií a adaptívnych bezpečnostných opatrení. 
Kybernetická bezpečnosť sa teda najviac oplatí investovať pre bankový sektor[7]. 
 
Záver 
   Klasické formy bankovníctva – platba v hotovosti, či klient pri priehradke 
postupne zastarávajú. Sú pomalé, ako pre klienta tak aj pre banku. Nahradzujú ich 
nové formy elektronického bankovníctva. Ich zavádzanie medzi bankové služby 
zohráva významnú úloh v konkurencii medzi bankami. Klient dnes môže 
komunikovať s bankou na diaľku a to s použitím počítača, telefónu, modemu, či 
platobnej karty. Klient má tak celodenný prístup k svojmu účtu a je nezávislý od 
banky. Elektronické bankovníctvo znamená poskytovanie bankových produktov a 
služieb malých hodnôt drobnej klientele prostredníctvom elektronických ciest. 
Najčastejšie používané zariadenia, prostredníctvom ktorých sa môžu elektronické 
produkty a služby klientom poskytovať, sú predajné terminály, telefóny a osobné 
počítače. Z hľadiska používaných prostriedkov môžeme medzi elektronické 
bankovníctvo zahrnúť telefonické bankovníctvo, vrátane mobilných telefónov, 
faxov, internet banking, homebanking, platobné karty, klientské centrálne zóny a 
podobne. 
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HODNOTENIE A EFEKTIVITA INFORMAČNÝCH 
SYSTÉMOV 
 
INFORMATION SYSTEMS EVALUATION AND EFFICIENCY 
 
Zuzana Rolíncová 
 
Abstract 
   An effective information system is becoming an essential part of companies, so 
it is necessary to know its characteristics, as well as ways of its evaluating. The aim 
of the research is to understand the issue of information systems evaluation using 
the HOS8 method, to define the characteristics of an effective information system, 
as well as economic efficiency or methods of measuring the effects of the 
information system. 
 
Key words: effective information system, economic efficiency, information systems 
evaluation, HOS 
 
Abstrakt 
   Efektívny informačný systém sa stáva nevyhnutnou súčasťou podnikov, a preto 
je potrebné poznať jeho charakteristiky, ako aj spôsoby hodnotenia informačných 
systémov. Cieľom článku je priblíženie problematiky hodnotenia informačných 
systémov prostredníctvom metódy HOS 8, charakteristika efektívneho 
informačného systému, ako aj ekonomickej efektívnosti či metód merania efektov 
informačného systému. 
 
Kľúčové slová: efektívny informačný systém, ekonomická efektívnosť, hodnotenie 
informačných systémov, HOS 
 
Úvod 
   Dynamicky sa meniace prostredie a súčasné požiadavky trhu spôsobili 
nevyhnutnosť používania informačných systémov v podnikoch. Vzhľadom na 
neustále zlepšovanie sa v oblasti informačných technológií, zvyšovanie výkonu je 
pre podnik dôležitý výber správneho informačného systému vzhľadom na jeho 
požiadavky, potreby, očakávania, ale i finančné možnosti[12].  
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   Nárast dopytu vyvoláva nárast ponuky, a teda aj konkurencie na trhu 
informačných systémov, čo umožňuje zákazníkom výber z viacerých možností. 
Kľúčové pre výber efektívneho informačného systému je porovnanie viacerých 
možností s výberom toho najvhodnejšieho podľa požiadaviek zákazníka. Správny 
výber by mal prispieť k naplneniu podnikových cieľov a taktiež ku skvalitneniu 
procesov v podniku.[8] 
   Pre odhalenie efektívneho informačného systému je potrebné poznať jeho 
charakteristiky, analyzovať informačný systém z hľadiska jeho efektov a 
vyhodnotenie na základe rôznych metód, ktoré by mohli odhaliť prípadné 
nedostatky či slabé stránky a poskytnúť tak návrhy na vhodné opatrenia pre 
zvýšenie efektívnosti informačného systému.[7] 
 
Vlastnosti informačného systému 
   Informačný systém možno chápať ako proces vzniku informácií a údajov, ich 
zaznamenávanie, skúmanie, spracovanie a zber informácií a správ v 
komunikačných systémoch Požiadavky kladené na informačný systém sa líšia od 
klienta ku klientovi. Parameter kvality možno dosiahnuť efektívnym informačným 
systémom. 
   Medzi vlastnosti efektívneho informačného systému a požiadavky naň kladené                      
patrí:[2] 

 odolnosť voči poruchám; v prípade chýb rýchlosť v ich odstraňovaní 
 rýchlosť premietania nových požiadaviek na informačný systém; informácie 

zodpovedajú vždy potrebám a požiadavkám jednotlivých stupňov riadenia; 
schopnosť informačného systému dodatočne sa prispôsobiť dynamicky sa 
meniacim prostrediam 

 jednoduchosť informačného systému v zmysle ľahkého pochopenia 
príjemcom; spôsob prezentácie informácií prispôsobený možnostiam ich 
pochopenia príjemcami 

 jednoduchá komunikácia s používateľom; prispôsobenie formy prezentácie 
informácií 

 malé množstvo vyžadovaných zdrojov 
 zabezpečenie integračnej funkcie v zmysle vzájomného prepojenia 

vnútroorganizačných útvarov a poskytnutia spätnej väzby 
 rýchlosť, frekvencia získavania informácií majú prispievať k efektívnemu 

rozhodovaniu 
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 najkratšia cesta odovzdávania informácií medzi odosielateľom a príjemcom 
so súčasným vyhýbaním sa článkom a faktorom, ktoré informácie 
deformujú v kanáloch odovzdávania informácií 

 
Metódy a techniky merania efektov informačných systémov 
   Existencia informačných systémov podporuje plnenie podnikových cieľov. Tento 
predpoklad možno použiť ako základ pre hodnotenie informačných systémov. 
Podľa toho akou rýchlosťou a akým spôsobom sú podnikové ciele vďaka 
informačným systémov dosahované, možno ich hodnotiť ako efektívne, resp. 
neefektívne. 
   Kvantifikácia efektov informačných systémov nie je jednoduchá a názory na ich 
meranie sa rozchádzajú. Spôsobov na hodnotenie informačných systémov existuje 
hneď niekoľko ako napríklad finančné ukazovatele, tvrdé či mäkké metriky, priame 
meranie, meranie prostredníctvom dôsledkov či plnenia podnikových cieľov[1].  
   Súčasťou hodnotenia informačných systémov je aj ich prínos, ktorý pre klienta 
predstavuje hodnotu efektívnosti, čím vytvára požadovaný úžitok pre klienta. 
Okrem skúmania potrieb a požiadaviek je preto nevyhnutné vyriešiť aj otázku 
očakávaného úžitku klienta od informačného systému a naplnenie týchto 
očakávaní. Okrem prínosu definovaného klientom je nevyhnutné aby bol 
informačný systém navrhnutý v súlade s platnou legislatívou. Príkladom môže byť 
nariadenie o ochrane osobných údajov či transfere takýchto údajov (GDPR). 
Bezpečnosť informačného systému v tomto smere ako jeden z princípov ochrany 
súkromia má vplyv na výsledky jeho hodnotenia[11].  
 
Ekonomická efektívnosť informačných systémov 
   Informačné systémy sa zvyčajne vytvárajú v niekoľkých variantoch, pričom po 
ich posúdení sa vyberá ten optimálny. Ekonomická efektívnosť je faktor, ktorý slúži 
na posúdenie hospodárskej aktivity, účinnosti a odôvodnenie zdrojov, ktoré boli na 
hospodársku aktivitu vynaložené. Vzhľadom na množstvo prostriedkov 
vynaložených na tvorbu informačných systémov je žiaduce poznať okrem 
nákladov aj očakávanú efektívnosť. Ekonomickú efektívnosť je možné vyjadriť a 
kvantifikovať prostredníctvom koeficientu ekonomickej efektívnosti. Koeficient 
ekonomickej efektívnosti je vyjadrený prostredníctvom pomeru medzi 
ekonomickým efektom a vynaloženými investičnými nákladmi alebo inými 
nevýrobnými nákladmi, pričom ekonomický efekt znamená prírastok zisku získaný 
z investičných alebo iných nevýrobných nákladov za určitú časovú jednotku[9]. 
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   Meranie ekonomickej efektívnosti na základe koeficientu ekonomickej 
efektívnosti prináša aj určité nedostatky. Okrem ekonomického efektu, ktorý tento 
vzorec kvantifikuje ostáva nevyjadrený nepriamy efekt, ktorý je nevyčísliteľný a 
mnohokrát prevyšuje ekonomický efekt. Koeficient nedokáže identifikovať 
kvalitatívnu stránku informačných technológií či hardvéru, ide len o zhodnotenie 
vhodnosti automatizácie pred ručným alebo sčasti automatizovaným spracovaní 
dát.[4] 
 
   Medzi ďalšie ukazovatele, ktoré berú do úvahy okrem nákladov aj 
predpokladané finančné prínosy patria napríklad[3]:  

 doba návratnosti investície  
 čistá súčasná hodnota  
 pomer zisku a nákladov  
 ziskovosť  
 vnútorné výnosové percento  

 
   Pre lepšie zhodnotenie a interpretáciu sa odporúča vyhodnocovať zvlášť 
investície do infraštruktúry a neskôr aplikácie informačných systémov.  
   Pre analýzu implementácie informačného systému klienti využívajú rôzne druhy 
metód. Pôvodný účel jednotlivých metód bol pôvodne odlišný avšak ich princípy sú 
aplikovateľné aj na hodnotenie informačných systémov. 
 
TCO – Total Cost of Ownership – Celkové náklady vlastníctva 
   Náklady pri tejto metóde sú vyhodnocované prostredníctvom cien a technických 
parametrov, do úvahy však neberie obchodné procesy. Vzhľadom na princíp tejto 
metódy je výhodou možnosť optimalizácie cien dodávok. Využitie metódy možno 
nájsť pri posudzovaní výhodnosti nákupu, kontrole či plánovaní výdavkov[6].  
 
BSC – Balanced Scorecard 
   Princíp metódy spočíva v prepojení obchodnej stratégie a následného finančného 
prínosu. Spája štyri rôzne oblasti: financie, spokojnosť zákazníka, stav interných 
procesov, schopnosť vykonávať inovácie. Ciele podniku na celopodnikovej úrovni 
sú roztrieštené na jednotlivé BSC organizačné jednotky, oblasť informačných 
technológii zahrňujúcu informačné systémy nevynímajúc[10].  
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TEI – Total Economy Impact – Celkový ekonomický dopad 
   Hodnotenie informačného systému prostredníctvom metódy TEI je komplexný, 
nakoľko okrem ceny berie do úvahy aj riziká a prínosy. Vyhodnotenie flexibility je 
súčasťou tejto metódy, čo predstavuje najmä dostupnosť a stabilitu dodávateľov, 
veľkosť či časovanie projektov. Prínosom tejto metódy je možnosť porovnania 
dvoch možností, a to nákupu aplikácie a vlastného vývoja aplikácie[10].  
 
Medzi ďalšie využívané metódy možno zaradiť ITIL – IT Infrastructure Library, 
COBIT -Control Objectives for Information and related Technology, EFQM - 
European Foundation for Quality Management atď. 
 
Hodnotenie informačných systémov 
   Jednou z možných metód, ktorú podnik môže aplikovať na ohodnotenie 
informačného systému či celej informačnej stratégie je metóda HOS8. Svoj pôvod 
nachádza na Ústave informatiky Podnikateľskej fakulty VUT.[3] 
   Základom metódy HOS8 je rozdelenie informačného systému do 8 oblastí. Za 
efektívny informačný systém podľa tejto metódy je možné považovať iba taký, 
ktorého všetky oblasti dosahujú rovnakú úroveň. Úroveň vyváženosti sa stanovuje 
po analýze všetkých oblastí a ich vzájomnom porovnaní. Oblasti informačného 
systému možno rozdeliť na[3]: 

 hardware (HW) – spoľahlivosť, bezpečnosť a použiteľnosť fyzického 
vybavenia                             s programovým vybavením 

 software (SW) – funkcionalita a jednoduchosť používania programového 
vybavenia 

 orgware (OW) – spôsob ako prevádzkovať informačný systém; pravidlá 
 peopleware (PW) – postoj užívateľov k informačnému systému 
 dataware (DW) – dostupnosť, správa a bezpečnosť dát v informačnom 

systéme 
 customers – zákazníci (CU) – spôsob riadenia informačného systému 

vzhľadom na zákazníkov či už z obchodného styku, vnútropodnikových 
zákazníkov alebo osoby využívajúce výstupy informačného systému 

 suppliers – dodávatelia (SU) – požiadavky informačného systému na 
dodávateľov 

 management IS – manažment informačných systémov (MA) – spôsob, akým 
sa riadi informačný systém vzhľadom na informačnú stratégiu a 
uplatňovanie pravidiel 
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   Prostredníctvom vopred určených kritérií sa analyzuje každá z vyššie uvedených 
oblastí samostatne. Vyhodnotením vyváženosti možno informačný systém 
definovať ako vyvážený, a teda efektívny alebo nevyvážený.[5] Každý podnik sa 
snaží o čo najefektívnejší informačný systém, no je nevyhnutné zohľadniť finančné 
limitácie a výhodnosť jednotlivých informačných systémov, ale aj dôležitosť a 
významnosť informačného systému v podniku. 
 
Záver 
   Cieľom článku bolo charakterizovať efektívny informačný systém, spôsob 
merania efektov informačných systémov ako aj hodnotenie informačného 
systému prostredníctvom metódy HOS 8.  
   Analýzou informačného systému je možné identifikovať jeho silné a slabé 
stránky, a tým odlíšiť efektívny informačný systém od neefektívneho, resp. 
nevhodného informačného systému. Dôležité je zohľadniť pri tom potreby a 
požiadavky klienta, jeho očakávania, ako aj finančné možnosti. 
   Parameter kvality a efektívnosti pri rozhodovaní sa o výbere informačného 
systému zohráva veľkú úlohu, pričom správne rozhodnutie na základe získaných 
informácií pre podnik znamená rýchlejšie dosiahnutie podnikových cieľov, 
urýchlenie procesov či konkurenčnú výhodu. 
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IMPLEMENTÁCIA GDPR V E-SHOPOCH 
 
IMPLEMENTATION OF GDPR IN E-SHOPS 
 
Tomáš Valuška 
 
Abstract 
   The operation of e-shops within several EU countries requires a specific view of 
the implementation of GDPR legislation in practice. The draft rules may also include 
the implementation of ISO standards and other standards such as registration and 
archiving. In any case, it requires studying a large amount of literature and 
regulations. 
 
Key words: GDPR, ISO900X, ISO2700X, registry and archival filing, the Directive 
 
Abstrakt 
   Prevádzkovanie e-shopov v rámci viacerých štátov EÚ si vyžaduje špecifický 
pohľad na implementáciu legislatívy GDPR v praxi. Návrh pravidiel môže 
obsahovať aj implementáciu ISO noriem a iných noriem ako je registratúra 
a archívnictvo. V každom prípade si vyžaduje preštudovanie veľkého množstva 
literatúry a predpisov. 
 
Kľúčové slová: GDPR, ISO900X, ISO2700X, registratúra a archívnictvo, smernice 
 
Úvod 
   Zavedenie legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov v organizácii, ktorá 
sa zaoberá predajom cez internetové portály – e-shopy sa v praxi stretáva 
s množstvom problémov, ktoré je potrebné riešiť[112]. Základom je však pochopenie 
platnej legislatívy - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ( GDPR – 
General Data Protection Regulation ) bolo zverejnené 04.05.2016 v Úradnom 
vestníku Európskeho parlamentu pod číslom 2016/679 z 27.04.2016 pod názvom 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 
ochrane údajov)[96] . Verejná verzia nariadenia v slovenskom jazyku je dostupná aj 
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na webe Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dňa 29.11.2017 
bol schválený zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov pod číslom 18/2018 Z.z. s účinnosťou od 25.05.2018. Tento zákon bol 
predtým publikovaný iba v pracovnej verzii zverejnenej na webovom sídle 
Národnej rady SR pod číslom návrhu 704. V súčasnej dobe teda už máme platné 
znenie legislatívy, ktorá reflektuje na nariadenie GDPR. Zákon bol vyhlásený dňa 
30.01.2018 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ročník 2018 a obsah dokumentu 
je právne záväzný s účinnosťou od 25.05.2018.[132] Okrem toho však existuje 
niekoľko ďalších predpisov upravujúcich prevádzku e-shopov[167] a ich súvislosť 
s predpismi týkajúcich sa priamo ochrany osobných údajov nemusí byť okamžite 
zjavná[108]. Spraviť si prehľad vo viacerých predpisoch[109] a spraviť výklad 
a prečítať si komentáre k danej problematike je pomerne náročné. Okrem toho 
existuje množstvo informačných webov, ktoré sa snažia poskytovať relevantné 
informácie k problematike ochrany osobných údajov. Nás zaujal portál Zákon 
o ochrane osobných údajov/Ochrana osobných údajov www.zoou.sk[9], ktorý 
poskytuje množstvo informácií k problematike a tu sme si dali za cieľ spracovať 
pomerne komplexný podklad k implementácii GDPR[132] pre prevádzkovateľov e-
shopov. 
 
Zmena v podnikových procesoch 
   Základným problémom praxe novej smernice GDPR je, že interpretácia smernice, 
ktorá vyžaduje uvedenie smernice do praxe, si vyžaduje zmeny v procesoch a 
technológiách. Strašiakom je najmä výška pokuty za nedodržiavanie predpisov, 
ktorá môže stúpnuť na 20 miliónov eur alebo 4% ročného príjmu[136]. Slovenská 
republika v minulosti uplatňovala zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa už dotkli technológie a procesov 
v oblasti ochrany súkromia[162]. Otáznou by mohla byť otázka uplatňovania zákona 
na smernice organizácií a kontrola dodržiavania zákona zo strany štátnych 
orgánov. V konečnom dôsledku však spoločnosti a organizácie v Slovenskej 
republike už v minulosti prispôsobili svoje technológie a procesy tak, aby 
vyhovovali legislatíve.[29] Prechod na nové nariadenie GDPR teoreticky nebol 
veľkým problémom. Problémom stále zostáva úroveň uplatňovania zmien 
v organizáciách. Pri malých organizáciách bolo možné postrehnúť[100], že často 
nezmenili vo svojich procesoch nič, iba kúpili digitálne dokumenty preddefinované 
ohľadom GDPR od rôznych advokátov prípadne poradenských spoločností. 
Základný problém implementácie však s tým dané organizácie nevyriešili 
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a v zmysle GDPR nie je možné riešiť iba dokumentačnú časť legislatívy[89], musí sa 
vyriešiť aj procesná a technologická. 
 
Zmena terminológie 
   Spracovateľ osobných údajov, teda terminológia - Prevádzkovateľ podľa 
GDPR[115] - má nepriamu povinnosť implementovať vo vašej organizácii opatrenia 
v súvislosti s GDPR. Vyplýva to z povinnosti zabezpečiť primeranú úroveň 
bezpečnosti informačných systémov.[155] Zaistiť, aby bol vydaný status – 
organizačná dokumentácia - z hľadiska množstva riadiacich opatrení, ktoré budú 
definovať požadovaný status informačných systémov. V praxi je potrebné 
vypracovať politiky,[150] usmernenia podporujúce ochranu osobných údajov v 
organizácii a vývoj ďalších bezpečnostných dokumentov. To znamená, že okrem 
počiatočného vývoja následných aktualizácií zaisťuje aj distribúciu smerníc 
všetkým zamestnancom organizácie.[39] Okrem toho je potrebné vytvoriť procesy 
na zabezpečenie súladu so smernicami, ktoré sa nielen formálne deklarujú, ale aj 
v skutočnosti odzrkadľujú skutočný stav, lebo inak iba umožňujú použitie starého 
stavu, ktorý je neprijateľný. 
   DPO - Data protection officer (person responsible) - Data protection officer 
(person responsible)[122] - úradník pre ochranu údajov (zodpovedná osoba) - 
Prevádzkovateľ mediátora určí zodpovednú osobu, ak ide o orgán verejnej moci 
alebo verejný orgán; operácie spracovania si vyžadujú vo veľkej miere pravidelné 
a systematické sledovanie dotknutých osôb; alebo do značnej miery na 
spracovanie osobitných kategórií údajov. 
    DPIA a PC -[146] Posúdenie vplyvu na ochranu údajov a Predchádzajúce 
konzultácie (posúdenie dopadu na súkromie a predchádzajúce konzultácie) - Ak je 
pravdepodobné, že povedie typ spracovania, najmä s využitím nových technológií, 
pokiaľ ide o povahu, rozsah, kontext a účel spracovania z dôvodu vysokého rizika 
pre práva a slobody fyzických osôb prevádzkovateľ pred spracovaním vykonal 
hodnotenie vplyvu plánovaných operácií spracovania na ochranu osobných 
údajov. Posúdenie obsahuje minimálne: systematický opis plánovaných operácií 
spracovania a účelov spracovania; posúdi nevyhnutnosť a primeranosť operácií 
spracovania vo vzťahu k účelu; hodnotenie rizík pre práva a slobody dotknutých 
osôb a opatrenia na riešenie rizík vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a 
mechanizmov na zabezpečenie súkromia. Prevádzkovateľ pred konzultáciou so 
spracovaním držal u dozorného orgánu, ak údaje z posúdenia vplyvu na ochranu 
naznačujú, že tento postup by viedol k vysokému riziku v prípade, že 
prevádzkovateľ neprijal opatrenia na zníženie tohto rizika. 
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    Zviazanie do zväzku (pripojenie) - Bundling (Joining)[124] - Poskytovanie služieb 
je podmienené tým, či daná osoba dá súhlas s použitím jej údajov na menšie účely 
(napr. Marketing), bude zakázané. Takéto podmienenie zmluvy vrátane 
poskytovania služieb udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré nie 
je potrebné na plnenie zmluvy, bude v maximálnej možnej miere zohľadnené pri 
hodnotení, či bol súhlas udelený slobodne. V prípade, že je služba takto spojená 
(spojená) s udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré sú potrebné 
na plnenie zmluvy, predpokladá sa, že súhlas nebol slobodný (a teda žiadny právny 
základ pre spracovanie). 
    Pseudonimizácia - Pseudonymisatio (pseudonimisation)[134] - spracovanie 
osobných údajov takým spôsobom, že osobné údaje nie je možné priradiť 
konkrétnej dotknutej osobe bez ďalších informácií, ak sú tieto ďalšie informácie 
uchovávané osobitne a podliehajú technickým a organizačným opatreniam na 
zabezpečenie toho, aby osobné údaje neboli pridelené identifikovanej alebo 
identifikovateľnej fyzickej osobe. Používanie pseudonymizácie osobných údajov 
môže znížiť riziká pre dotknuté osoby, aby pomáhali prevádzkovateľom a 
sprostredkovateľom pri plnení ich povinností v oblasti ochrany údajov. Zámerom 
výslovného zavedenia „pseudonymizácie“ v tomto nariadení nie je vylúčenie 
akýchkoľvek ďalších opatrení na ochranu údajov. Na úplne anonymizované údaje 
sa nevzťahuje ochranný režim podľa nariadenia. 
 
Pojmy protection by default a protection by design 
   Nariadenie GDPR vytvára dve základné úrovne prístupu k bezpečnosti 
spracovania osobných údajov. Prvým konceptom GDPR je takzvaná „štandardná 
ochrana údajov“ – protection by default.[141] Podľa tohto konceptu štandardnej 
ochrany osobných údajov musia organizácie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, 
vždy zabezpečiť a prijať realistické preventívne opatrenia, pokiaľ ide o množstvo, 
rozsah a čas spracovania, aby sa minimalizovali osobné údaje na minimum 
potrebné pre konkrétnu organizáciu na dosiahnutie zamýšľaného účelu 
spracovania. Jedná sa o spracúvanie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom 
iba na účel výkonu činnosti konkrétnej organizácie (napríklad proces správy 
údajov obsiahnutých v objednávke tovaru od jeho nadobudnutia, prístupu k 
obchodným partnerom pri dodávke, reklamácie na zneškodňovanie). Štandardné 
zásady ochrany osobných údajov nevyhnutne platia pre každú organizáciu, ktorá 
spracúva osobné údaje.  
   Druhým konceptom je špecifická ochrana údajov („ochrana údajov už od 
návrhu“) – protection by design[129]. Táto koncepcia špecifická pre súkromie 



  Manažérska Informatika  
ISSN 2729-8310, ročník 1, číslo 1 

83  http://www.manazerskainformatika.sk 
 

vyžaduje, aby organizácie spracúvajúce údaje zaviedli zmeny v informačnom 
systéme pri určovaní spôsobov spracúvania osobných údajov, t.j. už pri vývoji novej 
aplikácie alebo zavedení novej služby, pri implementácii technických a 
bezpečnostných opatrení, ktoré vzhľadom na najnovšie poznatky („najnovší stav“) 
a náklady na ich implementáciu budú operatívne počas celého spracúvania 
osobných údajov. Pri prijímaní bezpečnostných opatrení bude musieť každá 
organizácia, ktorá je ovplyvnená nariadením GDPR, brať do úvahy povahu, rozsah, 
kontext a účel spracúvania osobných údajov, ako aj riziko zásahu do týchto 
osobných údajov. Úvodné ustanovenia nariadenia GDPR („odôvodnenia“), ktoré sú 
akýmsi výkladovým sprievodcom k nariadeniu, v tejto súvislosti zdôrazňujú 
pseudonymizáciu údajov, transparentnosť dotknutých osôb, minimalizáciu údajov 
a flexibilitu podnikateľa s ohľadom na jeho možnosti doplnenia a vylepšenia 
bezpečnostných prvkov.[159] 
 
Zmeny v oblasti bezpečnosti 
   V posledných desaťročiach sa požiadavky na správu zabezpečenia výrazne 
zmenili. Vďaka nepretržitému celosvetovému sieťovému prepojeniu internetu a 
pomerne rýchlemu rozvoju informačných technológií sa zmenil celkový pohľad na 
bezpečnosť[63]. Bezpečnosť bola založená predovšetkým na fyzickej a 
administratívnej ochrane dokumentov a objektov[23]. Zvyšujúci sa počet počítačov 
na spracovanie a ukladanie údajov, ako aj rastúci počet inteligentných telefónov, 
ktoré sa k internetu ukladajú prostredníctvom dát, spôsobili potrebu chrániť tieto 
systémy pred stratou a predovšetkým pred neoprávneným použitím[23]. V tomto 
vývojovom kontexte sa vyvinul aj pojem počítačová bezpečnosť. Počas tohto 
vývoja, s rastúcim počtom sietí a zvyšujúcou sa dostupnosťou mnohých online 
systémov, sa objavili nové typy hrozieb a vyvinula sa aj terminológia, ako napríklad 
sieťová alebo internetová bezpečnosť, ktorá je dnes samostatnou oblasťou IT[41]. 
 
Možnosti testovania bezpečnosti v oblasti GDPR 
  Posledné legislatívne zmeny v bezpečnosti IS / IT priniesli pomerne veľké zmeny 
vo vnímaní bezpečnosti osobných údajov v organizáciách[164]. Obchodné procesy v 
oblasti riadenia bezpečnosti sa zásadne zmenili. Zároveň sa objavil problém 
neustáleho testovania bezpečnosti IS / IT v organizáciách. Dôležitou možnosťou je 
Etický Hacking [56]- možnosť ako zlepšiť bezpečnosť informácií pri navrhovaní 
zmien v riadení bezpečnosti organizácie. Na jednoduchých príkladoch je možné vo 
všeobecnosti dokumentovať prínos etického hackera v organizácii a zároveň 
dokumentovať rozsah bezpečnostných dier v IS / IT[102]. Následné mapovanie 
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bezpečnostných rizík výrazne pomáha zvýšiť celkovú bezpečnosť IS / IT v 
organizáciách. Praktiky hackerov[166], ako je napríklad sociálne inžinierstvo, môžu v 
praxi úplne zmeniť všetky procesy v organizácii súvisiace s riadením bezpečnosti 
organizácie[28]. 
 
Kódexy správania podľa GDPR 
   Zmena právnych predpisov tiež predpokladá zavedenie nových koncepcií v 
kontexte nariadenia GDPR - Kódex správania[28]. Členské štáty, dozorné orgány, 
výbor a Komisia podporujú vývoj kódexov správania, ktoré majú prispieť k 
správnemu uplatňovaniu tohto nariadenia. Združenia a iné orgány zastupujúce 
prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov môžu na účely objasnenia 
uplatňovania tohto nariadenia vypracovať alebo rozšíriť existujúce kódexy 
správania. Následne predložte kontrolný orgán pre kódex, ktorý schváli takýto 
návrh kódexu, ak dospeje k záveru, že je v súlade s nariadením a poskytuje 
dostatočné príslušné záruky. Orgán potom tento kódex zaregistruje a zverejní. 
Dodržiavanie schválených kódexov správania môžu ďalej monitorovať subjekty 
akreditované orgánom dohľadu. Spracovanie kódu a následné schválenie trvá 
niekoľko týždňov[167]. 
 
Východiskový stav organizácie 
   Skúmaná organizácie je typu akciovej spoločnosti s európskym pôsobením – SE 
- Societas Europaea[70] - sídlo európskej akciovej spoločnosti musí byť na území 
Európskej únie v tom istom členskom štáte, v ktorom má spoločnosť ústredie 
(miesto, odkiaľ sa riadi jej činnosť). Práve so sídlom európskej akciovej spoločnosti 
sa spája aj jej najväčšia výhoda[40]. Sídlo európskej akciovej spoločnosti je možné 
pomerne rýchlo a efektívne preložiť do iného členského štátu bez toho, aby takáto 
spoločnosť musela najskôr zaniknúť a znova vzniknúť. Spoločnosť je novozaložená 
a pripravuje kompletne svoje štruktúry k prevádzke e-shopov.[60] V základe je jej 
cieľom spracovať dokumentáciu v zmysle medzinárodných legislatívnych 
predpisov ako aj ISO normy typu ISO 900X a ISO 2700X. Plánom je prevádzkovať 
internetové portály – e-shopy – v rámci 8 krajín EÚ – a tu zostávajú otázky ako 
riešiť internú dokumentáciu v zmysle legislatívy 8 krajín. Jedna organizácia 
zároveň fungujúca v 8 krajinách v 8 legislatívnych úpravách. Organizácia zároveň 
rieši obchodovanie aj typom franchise[66] obchodných partnerov. To znamená, že 
tento typ obchodných partnerov musí byť v súlade s organizáciou a táto musí 
zabezpečiť transparentné pravidlá aplikovania GDPR pravidiel, teda vo 
všeobecnosti uplatnenie rovnakých pravidiel prístupu k ochrane osobných údajov. 
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Použitie kódexu ako základnej smernice GDPR 
   V zmysle úpravy smerníc ohľadom ochrany osobných údajov je vhodné využiť 
kódex, ktorý bude globálne upravovať prístup organizácie k uplatňovaniu GDPR 
pravidiel. Tento celkový dokument bude záväzným dokumentom prístupu 
k ochrane osobných údajov a bude v zmysle nariadenia GDPR priamo[126]. 
Nariadenie GDPR upravuje, že je nadradená lokálnym zákonom, pričom tieto ho 
môžu rozširovať, nemôžu ho upravovať. V praxi to bude znamenať, že kódex sa 
schváli v lokálnom štáte, kde má SE sídlo. Tento kódex bude platný pre organizáciu 
a zároveň pre všetky jej zložky v 8 krajinách EÚ. Kódex musí byť zosúladený s ISO 
900X ( organizačná stránka ) a ISO 2700X ( praktická a organizačná stránka )[149]. 
 
Prevedenie analýzy legislatívnych požiadaviek a návodov na implementáciu 
   Pre správne nastavenie procesov je dôležité preštudovať množstvo dokumentov 
a návodov na implementáciu pravidiel GDPR.[156] Z tohto dôvodu sme študovali 
dostupné zdroje, aby nám priniesli ucelené informácie. Narazili sme na prácu 
autora Petra Veselého, ktorý v čase zavádzania GDPR napísal množstvo článkov 
s výkladom terminológie a procesov. Tieto články pomohli pri spracovaní 
koncepcie implementácie GDPR v organizáci[63]i. Okrem toho sme preštudovali 
množstvo ďalších dostupných publikácií. Tieto nás ovplyvnili pri písaní článku 
a preto ich uvádzame v použitej literatúre.  Na základe analýzy prevedenej z vyššie 
uvedených zdrojov sme spracovali základný plán implementácie GDPR 
v organizácii. V článku sme použili všetky zdroje uvedené v použitej literatúre. 
 
Základný plán implementácie GDPR  
    Hlavným krokom je získanie certifikácie ISO 900X a ISO2700X. Tieto základné 
predpisy nastavia vnútroorganizačné procesy. Toto je nutné považovať v tomto 
momente za základný krok, pretože organizácia je novovzniknutá a defacto nemá 
nastavené žiadne procesy. Extenzívne ponímanie predpisov určuje pravidlá 
implementácie. ISO2700X je základom pre predpis ENISA[63] a ten je základom 
predpisu pre kybernetickú bezpečnosť[102]. Predpisy kybernetickej bezpečnosti sú 
rozsiahlejšie ako predpis GDPR a sú v podstate v súlade[154]. Inak by to spôsobilo, že 
implementácia predpisu kybernetickej bezpečnosti by zrušila platnosť časti 
predpisu o ochrane osobných údajov. Sú v súlade. Takže  druhým krokom je 
uplatnenie pravidiel kybernetickej bezpečnosti, aj keď organizácia zatiaľ 
nepodlieha legislatíve, ale v budúcnosti môže spĺňať podmienky na zaradenie 
organizácie do základnej služby. V treťom kroku sa navrhnú základné pravidlá 
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v zmysle GDPR predpisu o ochrane osobných údajov, a následne sa vytvorí 
základný predpis kódexu a k nemu prislúchajúcej dokumentácie. 
 
Implementácia v praxi 
   Praktický problém implementácie spočíva v skĺbení formálnych predpisov vo 
forme dokumentácie s praktickými postupmi v spoločnosti. V tomto je nápomocný 
ISO 900X postup „samoopravy“ procesov v organizácii pri dodržaní vysokých 
štandardov požadovaných danou normou na procesy riadenia organizácie[30]. Tu 
je potrebné dodržať stanovené postupy. Ďalším krokom je implementácia ISO 
2700X, čo znamená špecifický výber technológií. Tento postup ale zabezpečí, že by 
mal byť vyriešený problém výrazov protection by default a protection by design. 
Táto norma rieši okrem iného aj systém varovaní a zálohovania, čo znamená, že 
organizácia bude v súlade s legislatívou na ochranu osobných údajov. V praxi ale 
vyplýva iný problém z tohto nastavenia. Dané normy produkujú množstvo 
dokumentov v rôznych verziách a je potrebné, aby sa s nimi všetci zainteresovaní 
oboznámili a potvrdili aj porozumenie daným dokumentom. To znamená aktívnu 
implementáciu systému DMS – Document Management System[26] - v organizácii. 
K tomu je u nás platná legislatíva - Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov[47]. Tento zákon upravuje organizáciu a pôsobnosť 
orgánov štátnej správy na úseku archívov a registratúr, organizáciu archívov, 
práva a povinnosti zriaďovateľa archívu, archívu, vlastníka archívneho dokumentu, 
prístup k archívnym dokumentom, ako aj práva a povinnosti pôvodcu registratúry. 
To by znamenalo vo vlastnej réžii implementáciu rozsiahleho systému DMS alebo 
alternatívne outsorcovať službu[71] a iba implementovať procesy[6] týkajúce sa 
danej legislatívy. Vo výsledku je asi efektívnejšie outsourcovať danú službu, nie sú 
k dispozícii zdroje na vlastné riešenie[62]. Z hľadiska riešenia legislatívy 
v plánovaných 8 krajinách EÚ je potrebné riešiť aj ekonomický systém a jeho 
nadstavbu pre spracovanie údajov z XX e-shopov prevádzkovaných v daných 
krajinách ako aj zabezpečenie prenosu údajov od franchise partnerov[15]. 
Problematickou zostáva povinnosť poskytnúť možnosť nákupu  a odoslania 
produktov každému z obyvateľov EÚ, pretože nie je možné obmedzovať voľný 
pohyb tovaru a služieb v rámci EÚ. Po prihlásení občanov iných štátov mimo EÚ 
(tretia strana) nastáva problém praktickej ochrany ich osobných údajov – aj keď 
v zmysle legislatívy sa na nich pozerá ako na občanov EÚ – problém je prenos 
osobných údajov transportnej spoločnosti v určitých špecifických prípadoch. Pre 
zlúčenie pravidiel v oblasti daní a generovania daňových dokladov je možné využiť 
EÚ legislatívu[86] týkajúcu sa oblasti autorizovaných ekonomických subjektov – AEO 
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– Authorized Economic Operator – ktoré sú kvalifikované a certifikované colným 
úradom na výkon činnosti v danej krajine, ako aj v krajinách EÚ. Ideálne je riešiť 
stav AEOC- Authorized  Economic Operator Customs.[61] Tento je prvotným krokom 
k vyšším stupňom kvalifikácie. V základe však daný status núti mať certifikované 
organizácie poriadok v procesoch – ISO900X, poriadok v údajoch a mať zaručené, 
že nie je možné ich meniť a mazať – ISO2700X a zároveň registratúra 
a archívnictvo. Interné predpisy pre získanie štatútu AEOC majú napísané, že je 
nutné mať implementovaný predpis GDPR, pričom jeho porušenie by mohlo mať 
za následok vyradenie z certifikácie a zrušenie statusu AECOC. 
 
Záver 
   Implementácia GDPR pri e-shopoch je pomerne rozsiahla téma, ktorá by vydala 
na samostatnú knihu. Predbežný návrh Kódexu pre organizáciu má sám o sebe 199 
strán textu a so zvyškom potrebnej dokumentácie je to niečo cez 3600 strán textu 
v tzv. beta verzii dokumentácie. K tomu je potrebné pripočítať niekoľko stovák 
dokumentov základných smerníc ISO 900X a ISO 2700X. Okrem toho 
implementácia ďalších predpisov a certifikácia AEOC prináša vznik ďalších 
a ďalších smerníc. Myslíme si však, že vynechanie týchto krokov by 
prevádzkovanie internetových portálov – e-shopov v krajinách EÚ prinieslo 
v budúcnosti značné problémy a nezaručovalo by dlhodobý rozvoj organizácie. 
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