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História transformácie a riadenia História transformácie a riadenia 
slovenskej energetikyslovenskej energetiky

Predstavenie SE, a.s.Predstavenie SE, a.s.



Transformácia na a. s. – rok 1994

Vyčlenenie SOU – rok 1991

Vyčlenenie závodov – rok 1990

Slovenské energetické podniky (trust)

Slovenské energetické podniky (koncern)

Slovenský energetický podnik, š. p.

ELBA, š.p. Kremnica

ELV, š.p. Senec

ZSE, š.p.

SSE, š.p.

VSE, š.p.

SOUe V. Kapušany

SOUe Trnava

SOUe Bratislava

Elektrovod Bratislava, a.s.

Elektrovod Žilina, a.s.

Slovenské elektrárne, a. s. (vznik 1.11.1994)



1.7.2002 – zlúčenie o.z. 
do jedného o.z.

Vodné elektrárne
(SE-VE)

Slovenské elektrárne, a. s.SEPS, a. s. TEKO, a. s.

Rozdelenie SE, a.s.Rozdelenie SE, a.s.
(rozdelenie k 21. 1. 2002)

Slovenské elektrárne, a. s. 

Riaditeľstvo akciovej spoločnosti

o.z. Elektrárne Vojany  
(SE-EVO)

o.z. Elektrárne Nováky
(SE-ENO)

o.z. Atómové elektrárne Bohunice 
(SE-EBO)

o.z. Atómové elektrárne Mochovce 
(SE-EMO)

o.z. 3. a 4. blok elektrárne
Mochovce
(SE-MO 34)

o.z. Vodné elektrárne Dobšiná
(SE-VED)

o.z. Vodné elektrárne Trenčín
(SE-VET)

o.z. Vyraďovanie JEZ
a zaobchádzanie s RAO a vyhoreným 

palivom (SE-VYZ)



Organizačná štruktúra SE, a. s.Organizačná štruktúra SE, a. s.
(od 1. 7. 2003)

Valné zhromaždenie Dozorná rada

Predstavenstvo

Orgány SE, a.s.

Riaditeľstvo akciovej spoločnosti
stratégia, vonkajšie vzťahy, prevádzka a údržba, ekonomika, investície, personalistika, obchod

závod Elektrárne Vojany  
(SE-EVO)

závod Elektrárne Nováky
(SE-ENO)

závod Atómové elektrárne Bohunice 
(SE-EBO)

závod Atómové elektrárne Mochovce 
(SE-EMO)

závod 3. a 4. blok elektrárne
Mochovce
(SE-MO 34)

závod Vyraďovanie JEZ
a zaobchádzanie s RAO a vyhoreným 

palivom (SE-VYZ)

závod Vodné elektrárne
(SE-VE)



•• Inštalovaný výkon elektrární SE, a. s.  (MW)Inštalovaný výkon elektrární SE, a. s.  (MW)

Jadrové elektrárne 2 640
Tepelné elektrárne 1 843
Vodné elektrárne 2 399
Spolu 6 882

Jadro Teplo

Voda

26,8
%38,4

%

34,8
%•• Vyrobená elektrina v SR a SE, a. s.Vyrobená elektrina v SR a SE, a. s.

roky 2002 2003
Inštalovaný výkon (MW)
SR 8 306       8 306
SE, a. s. 6 882 6 882
% 82,8
Výroba elektriny  (GWh)
SR 32 830 31 147
SE, a. s. 27 445               26 048
% 83,6



Poslanie, vPoslanie, víízia, stratzia, stratéégia SE, a. s.gia SE, a. s.
SE, a. s. sú dominantným výrobcom a dodávateľom elektriny na Slovensku a tiež
významným dodávateľom tepla. 
Poslaním SE, a. s. je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, 
predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, pri trvalom znižovaní vplyvu výrobných 
procesov na životné prostredie.
Víziou SE, a. s. je zabezpečenie prechodu na zákaznícky orientovanú spoločnosť, 
udržiavajúcu si priaznivú trhovú hodnotu majetku, smerujúcu k úrovni popredných firiem 
na európskom trhu s elektrinou.

Poslanie
Prečo existujeme?

Vízia
Kam sa chceme dostať ?

Akým spôsobom to dosiahneme ?

Stratégia

Dlhodobým strategickým cieľom SE, 
a. s. je vyrobiť také množstvo elektriny, 
ktoré je spoločnosť schopná predať
s primeraným ziskom, aby ostala 
konkurencieschopnou a profitabilnou
spoločnosťou. 



StrategickStrategickýý plpláán SE, a. s.n SE, a. s.
Pre splnenie dlhodobého strategického cieľa a eliminácie dopadov faktorov 
vplývajúcich na postavenie spoločnosti vzhľadom na externé prostredie  
vedenie SE, a. s. schválilo tzv. Strategický plán SE, a.s. spolu s Akčným 
plánom, s konkrétnymi opatreniami na obdobie nasledujúcich dvoch rokov, 
cieľom ktorých je finančná stabilizácia spoločnosti a jej príprava na 
konkurenčné trhové prostredie v energetike,
Nástrojom na dosiahnutie splnenia tohto plánu je vnútorná
reštrukturalizácia spoločnosti zameraná na:

1. rozhodujúce procesy tvoriace predmet podnikania (tzv. core
business),

2. zvýšenie ekonomickej výkonnosti a reštrikčný spôsob 
finančného riadenia spoločnosti,

3. centralizáciu vybraných činností,
4. prechod z funkčne na procesne 

riadenú spoločnosť s novou 
organizačnou štruktúrou.



Slovenské elektrárne, a. s.

Iné projekty v SE, a. s.

projekt Reštrukturalizácia SE, a. s.

Centralizácia činností SE, a. s.

Vnútorná reštrukturalizácia SE, a.s.Vnútorná reštrukturalizácia SE, a.s.

1. 1. 2005 - procesne riadená obchodno-výrobná spoločnosť 
Slovenské elektrárne, a. s.



•• CentralizCentralizáácia vybrancia vybranýých ch ččinnostinnostíí v SE, a. s.v SE, a. s.
rok 2002 - Zlúčenie o. z. VE Trenčín a VE Dobšiná do závodu VE so sídlom v Trenčíne

rok 2003 - Centralizácia informatiky
- Zrušenie o. z., vznik závodov (prevádzok)
- Centralizácia výkonu ochrany objektov EBO a EMO 

január 2004 - Centralizácia činností: interný audit a kontrola, právne veci, plánovanie,
financovanie, účtovníctvo, životné prostredie,
zamestnanecké záležitosti a vzdelávanie, odmeňovanie 
a sociálny rozvoj, centralizácia riadenia a správa
majetku.

apríl 2004 - Centralizácia činností: verejné obstarávanie, kvalita, obrana a ochrana, 
vonkajšie vzťahy.

•• InInéé projekty realizovanprojekty realizovanéé v SE, a. s.v SE, a. s.
− Transformácia úseku obchodu
− Projekt pre obchodovanie s elektrinou a riadenie rizík
− Projekt pre Riadenie obchodu a výroby elektriny (ROVE)
− Personálny a manažérsky audit 
− Projekt zamestnanosti 
− Cash Management 
− Projekt Cost&Cash
− Reštrukturalizácia dlhov

Projekty



Projekt Projekt „„ReRešštrukturaliztrukturalizáácia SE, a.s.cia SE, a.s.““

prechod z funkčne riadenej spoločnosti na 
procesne riadenú obchodno-výrobnú spoločnosť

 



CieCieľľ a va víízia Projektuzia Projektu

Víziou projektu je pripraviť spoločnosť na podmienky konkurenčného 
prostredia na európskom trhu s elektrinou, udržať dominantné postavenie 
efektívneho a ziskového výrobcu elektrickej energie na Slovensku a zabezpečiť
stabilné postavenie v regióne strednej a východnej Európy.

Cieľom projektu je postupne prejsť na procesne riadenú
obchodno-výrobnú spoločnosť s nastavením takej 
organizačnej štruktúry, ktorá zabezpečí primeraný zisk 
SE, a.s. (zvýšením produktivity výrobných zdrojov SE, 
a.s. a znížením celkových nákladov spoločnosti) a 
umožní rýchlo reagovať na zmeny podnikateľského 
prostredia a trhu s elektrinou.
Ďalším cieľom je zvýšiť trhovú hodnotu spoločnosti pred 
predajom akcií.

V novembri 2003 Predstavenstvo SE, a.s. schválilo a následne bol odštartovaný
Projekt Reštrukturalizácia SE, a.s. Ide o zásadnú reštrukturalizáciu spoločnosti 
realizovanú formou postupnej ale zároveň radikálnej zmeny funkčne riadenej 
spoločnosti na procesne riadenú spoločnosť. 



VVýýchodiskchodiskáá pre zadanie Projektupre zadanie Projektu

výroba elektriny a tepla

obchod s elektrinou a teplom

poskytovanie podporných služieb

rozvoj a riadenie investícií

bezpečnosť a  starostlivosť o el. aktíva

riadenie ľudských zdrojov

ekonomické a finančné riadenie

riadenie podnikovej infraštruktúry

Strategický plán SE, a.s. (2003-2005)
(8 kľúčových procesov)

výroba elektriny a tepla

obchod s energiami

starostlivosť o elektrárenské aktíva

rozvoj a riadenie investícií

riadenie spoločnosti

riadenie ľudských zdrojov

ekonomické a finančné riadenie

riadenie podnikovej infraštruktúry

Procesný model SE, a.s. - 2. a 3. etapa
(8 vrcholových procesosov)

prevádzka (výroba energií)

obchodovanie s energiami

starostlivosť o zákazníka

technická podpora

riadenie investícií

správa majetku

údržba zariadení

riadenie ľudských zdrojov

financovanie a účtovníctvo

controlling a plánovanie

IT a telekomunikácie

MTZ (logistika)

riadenie spoločnosti

Reštrukturalizácia SE, a.s. - 1. etapa
(13 procesných oblastí)

výroba elektriny a tepla

obchod s elektrinou a teplom

poskytovanie podporných služieb

rozvoj a riadenie investícií

bezpečnosť a  starostlivosť o el. aktíva

riadenie ľudských zdrojov

ekonomické a finančné riadenie

riadenie podnikovej infraštruktúry

Strategický plán SE, a.s. (2003-2005)
(8 kľúčových procesov)

výroba elektriny a tepla

obchod s energiami

starostlivosť o elektrárenské aktíva

rozvoj a riadenie investícií

riadenie spoločnosti

riadenie ľudských zdrojov

ekonomické a finančné riadenie

riadenie podnikovej infraštruktúry

Procesný model SE, a.s. - 2. a 3. etapa
(8 vrcholových procesosov)

prevádzka (výroba energií)

obchodovanie s energiami

starostlivosť o zákazníka

technická podpora

riadenie investícií

správa majetku

údržba zariadení

riadenie ľudských zdrojov

financovanie a účtovníctvo

controlling a plánovanie

IT a telekomunikácie

MTZ (logistika)

riadenie spoločnosti

Reštrukturalizácia SE, a.s. - 1. etapa
(13 procesných oblastí)

Reštrukturalizácii boli podrobené nasledujúce 
procesné oblasti zastrešujúce kompletný
súbor činností tvoriaci predmet podnikania 
SE, a.s.:



OrganizOrganizáácia projektucia projektu
Vedúci manažér

projektu
Ing. Ravasz

Vedúci návrhového
tímu Riadenie
spoločnosti
Ing. Gies

Vedúci návrhového
tímu Správa majetku

Ing. Sivko

Vedúci návrhového
tímu Výroba
Ing. Sivko

Vedúci návrhového
tímu Údržba

zariadení
Ing. Andraško

Vedúci návrhového
tímu Obchodovanie s

energiami
Ing. Ondrejovič

Vedúci návrhového
tímu Starostlivosť o

zákazníka
Ing. Ondrejovič

Vedúca návrhového
tímu Účtovníctvo

Ing. Pappová

Vedúci návrhového
tímu Kontroling
Ing. Slamková

Vedúci návrhového
tímu Riadenie

investícií
Ing. Endrody

Vedúci návrhového
tímu Riadenie

ľudských zdrojov
Ing. Šabík

Vedúci návrhového
tímu
MTZ

Ing. Pajtina

Vedúci návrhového
tímu IT a

telekomunikácie
Ing. Kasperová

Tím reinžinieringu

Návrhový tím Účtovníctvo
...
...

Návrhový tím Kontroling
...
...

Návrhový tím Riadenie investícií
...
...

Návrhový tím Riadenie ľudských zdrojov
...
...

Návrhový tím MTZ
...
...

Návrhový tím IT a telekomunikácie
...
...

Návrhový tím Správa majetku
...
...

Návrhový tím Výroba
...
...

Návrhový tím Údržba zariadení
...
...

Návrhový tím Obchodovanie s energiami
...
...

Návrhový tím Starostlivosť o zákazníka
...
...

Návrhový tím Riadenie spoločnosti
...
...

Vedúci návrhového
tímu Technická

podpora
Ing. Andraško

Návrhový tím Technická podpora
...
...

Tajomník projektu
Ing. Zelenáková



OrganizOrganizáácia projektucia projektu
• Práce na projekte sú realizované návrhovými tímami (NT) riadenými vedúcimi NT, 

ktorých metodicky riadia konzultanti dodávateľských spoločností.
• Vedúci NT tvoria tím reinžinieringu, ktorý riadi vedúci manažér projektu.
• Na projekte v súčasnosti pracuje 13 návrhových tímov zložených zo zamestnancov SE, 

a.s. a konzultantov dodávateľských spoločností, celkom 80 pracovníkov SE, a.s. a 
pracovníci prizývaní ad-hoc na spoluprácu.

Zastúpenie pracovníkov SE, a.s. 
podľa organizačných zložiek

SE-EBO
14%

SE-ENO
11%

SE-EVO
8%

SE-VE
9%

SE-EMO
23%

R-SE
29%

SE-VYZ
5%

MO34
1%



November 2003 Zahájenie prác na projekte Reštrukturalizácia SE, a. s.

Február 2004 Identifikácia a diagnostická analýza procesov

Marec 2004 Redesign (optimalizácia, nový priebeh procesov)

Apríl 2004 Návrh novej organizačnej štruktúry

Máj 2004                       Návrh implementačných projektov 

Jún 2004 Prezentácia a schvaľovanie výsledkov v orgánoch SE, a.s.

Júl - November 2004 Spracovanie implementačných projektov (príprava a realizácia 
všetkých krokov potrebných k funkčnosti novej 
organizačnej štruktúry)

1. Január 2005 Prechod na procesne riadenú obchodno – výrobnú spoločnosť

FFáázy Projektuzy Projektu

PrípravaPríprava
Identifikácia
a diagnóza
procesov

Identifikácia
a diagnóza
procesov

Redesign
vybraných
procesov

Redesign
vybraných
procesov

Návrh 
organizačnej

štruktúry

Návrh 
organizačnej

štruktúry

Návrh
implementačných

projektov

Návrh
implementačných

projektov



IdentifikáciaIdentifikácia aa diagnostdiagnost. analýza. analýza procesovprocesov
Cieľ: 

„Zmapovať a pochopiť procesy tak, aby sa 
mohli navrhnúť zmeny“

Činnosti:
q identifikácia procesov
q analýza zákazníkov procesov a hodnoty vytváranej procesmi
q analýza vstupov a ich dodávateľov
q priradenie nákladov, časov a ľudských zdrojov (FTE)
q definícia silných a slabých stránok procesov
q stanovenie vízií a cieľov pre jednotlivé procesy
q stanovenie metrík procesov

Výstupy:
q identifikačné karty procesov (identifikácia atribútov procesov), mapa procesov
q FTE a náklady procesov
q konsolidácia FTE a nákladových položiek
q návrhy doporučení – potenciály pre zmeny procesov

FÁZA 1.FÁZA 1.



Metodický rámec Identifikácie a diagnostickej Metodický rámec Identifikácie a diagnostickej 
analýzy procesovanalýzy procesov

1. Identifikácia procesov

2. Priradenie FTE

3. Priradenie nákladov

5. Potenciál zmeny procesu
Identifikácia a diagnostická 

analýza procesov 
Identifikácia a diagnostická 

analýza procesov Redesign
vybraných
procesov

Redesign
vybraných
procesov

4. Konsolidácia FTE a nákladov

© 2004, AITEN, a.s., AP&P Consulting, a.s., PA Consulting Group, s.r.o..

Potenciál zmeny procesu

• Otvorené témy na 
rešenie vyplývajúce z 
porovnania silných a 
slabých stránok

•
•
•
•
•

• Doporučenia
vyplývajúce z 
rozboru nákladov

•
•
•
•
•

• Prináša zmena
viditeľné
úspory/zlepšenia: 
ÁNO

• Je navrhovaná 
zmena
implementovateľná: 
ÁNO - DOKEDY

• Sú navrhované 
zmeny prioritou 
manažmentu: ÁNO 

Jednotlivé náměty 
řazené podle priorit 

diskutované v 
návrhových týmech

NávrhyNávrhy námetovnámetov prepre zmenuzmenu procesovprocesov

Východiská 
pre

redesign

Komunikácia s manažmentom

Kontrolné otázky



IdentifikIdentifikááciacia procesovprocesov
• Súhrnné výsledky identifikácie procesov sú spracované v mape 

procesov a identifikačných kartách jednotlivých procesov.
Predstavujú informačný zdroj o atribútoch (vlastnostiach) procesov 
potrebných pre ďalšie analýzy a optimalizáciu procesov.

• Identifikované atribúty procesov: 
– Popisné: cieľ, vízia, popis,
– Vstupné: vstup, dodavatelia (interní a externí), štartovacia udalosť,
– Výstupné: výstup, ukončujúca udalosť, zákazníci (interní a externí),
– Zodpovednostné: vlastník, lokalita, vykonávateľ,
– Merateľné: doba trvania, pridaná hodnota, metriky, frekvencia,
– Hodnotiace: silné a slabé stránky,
– Doplnkové.

01 02

Riadenie spoločnosti Správa majetku
Strategické riadenie Prevzatie majetku do správy

Stanovenie poslania Odsúhlasenie   HMG preberania   
Stanovenie vízie Kontrola dokumentácie  
Definovanie stratégie a stanovenie cieľov Kontrola súladu s technickými normami
Presadzovanie strategických zámerov Kontrola schopnosti staveb. objektov trvalého užívania

Kontrola plnenia strategických cieľov a ich vyhodnotenie Súpis vád a nedorobkov

Zápisnica o prevzatí
Zapracovanie zmeny do DSV

Rozvoj, udržiavanie a hodn. SK Tvorba riadiacich dokumentov
Preskúmanie SK vedením Programy a plány starostlivosti
Poskytovanie podpory vlastníkom procesov Pracovné dokumenty pre prevádzku a funkčné skúšky

Riadenie dokumentácie Plán činností počas GO, BO
Overovanie efektívnosti zavedenia SK Zisťovacie dokumenty
Hodnotenie SK dodávateľov SE Protokoly o pripravenosti majetku k prevádze

FÁZA 1.FÁZA 1.



• FTE (Full time equivalent) – Ekvivalent pracovnej doby predstavuje rozsah činnosti 
vyjadrený v človekorokoch. Vyjadruje počet odpracovaných hodín venovaných pracovnej 
činnosti prepočítaný na ročný fond pracovnej doby.

PriradeniePriradenie FTEFTEFÁZA 1.FÁZA 1.

• Cieľom priradenia FTE bolo zistiť rozsah pracovnej činnosti venovaných analyzovaným 
procesom tak, aby bolo možné identifikovať náklady spotrebovávané procesmi ako 
podklady pre následnú optimalizáciu procesov. Priradenie FTE neslúžilo pre analýzu 
vyťaženosti jednotlivých zamestnancov.

Rozdelenie  FT E pod ľa procesných oblastí

Správa m aje tk u
542

Riade n ie  inve s tícií 
248

Riade n ie  ľuds k ých  
zdro jov

312

M TZ 
(log is tik a)

500

Kontr o ling
135

Účtovn íctvo
137

IT  a te le k om unik ácie
221

Pr e vádzk a 
(výr o b a e ne r gií)

2854

Údržba zar iade n í
2833

Obchodovan ie  s  
e ne r g iam i

26

Riade n ie  s po ločnos ti
1053

Te chn ick á podpora
677

• Pre potreby analýzy FTE boli 
pracovné funkcie rozdelené do 
nasledovných 7 skupín:

- vyšší manažment
- stredný manažment
- špecialisti
- operatívny a technický personál 

blokovej dozorne JE
- technicko-správni zamestnanci
- robotníci
- majstri



PriradeniePriradenie nnáákladovkladovýýchch polopoložžiekiek
Náklady boli rozdelené do troch kategórií:
Kategória „A“ – náklady, ktoré sú priradené na FTE
Kategória „B“ – náklady, ktoré sú potencionálne ovplyvniteľné
reinžinieringom 
Kategória „C“ – náklady, ktoré reinžiniering nemôže ovplyvniť
a/alebo sú významné a ťažko priraditeľné k jednotlivým procesom

FÁZA 1.FÁZA 1.

Rozdelenie nákladov (cca 52 mld SKK) 
podľa kategórií A, B, C

Náklady C
16%

Náklady B
73%

Náklady A
11%



KonsolidáciaKonsolidácia FTE a nákladovýchFTE a nákladových položiekpoložiek
Konsolidácia FTE a nákladových položiek bola vykonaná individuálne pre každú 
kategóriu a spoločne pre kategórie nákladov A a B.

FÁZA 1.FÁZA 1.

Celkové náklady kategórií „A“ a „B“ spolu podľa procesných oblastí

Riadenie investícií 
0%

Kontroling
6%

MTZ (logistika)
1%

IT a telekomunikácie
2%

Technická podpora
2%

Riadenie spoločnosti
2%

Účtovníctvo
0%

Riadenie ľudských zdrojov
1%

Obchodovanie s energiami
17%

Údržba zariadení
4%

Prevádzka (výroba energií)
32%

Správa majetku
33%



DefinovanieDefinovanie potenciálupotenciálu zmeny procesovzmeny procesov

• Syntézou výsledkov jednotlivých analýz, porovnania silných a slabých stránok 
procesov, rozboru nákladovosti procesov a FTE boli identifikované potenciály
pre zmenu jednotlivých procesov. 

• Potenciály zmeny procesov predstavovali východiská pre následnú
optimalizáciu (redesign) vybraných procesov.

© 2004, AITEN, a.s., AP&P Consulting, a.s., PA Consulting Group, s.r.o..

Potenciál zmeny procesu

• Otvorené témy na 
rešenie vyplývajúce z 
porovnania silných a 
slabých stránok

•
•
•
•
•

• Doporučenia
vyplývajúce z 
rozboru nákladov

•
•
•
•
•

• Prináša zmena
viditeľné
úspory/zlepšenia: 
ÁNO

• Je navrhovaná 
zmena
implementovateľná: 
ÁNO - DOKEDY

• Sú navrhované 
zmeny prioritou 
manažmentu: ÁNO 

Jednotlivé námety pre 
zmenu procesov 

zoradené podľa priorít
prerokované

v návrhových tímoch

NávrhyNávrhy námetovnámetov
prepre zmenuzmenu procesovprocesov

Kontrolné otázky

FÁZA 1.FÁZA 1.



RedesignRedesign (optimaliz(optimalizáácia) procesovcia) procesov
Cieľ: 

„Navrhnúť nový priebeh procesov“

Činnosti:
q stanovenie cieľov a koncepcie redesignu procesov,
q výber modelov na rozpracovanie,
q tvorba nových modelov na rozpracovanie,
q návrhy rolí, technológií, nástrojov...,
q návrhy medziprocesných väzieb,
q harmonizácia modelu.

Výstupy:
q procesný model vybraných redesignovaných procesov
q atribúty redesignovaných procesov

FÁZA 2.FÁZA 2.



Metodický rámecMetodický rámec redesignuredesignu procesovprocesov

1. Potenciál zmeny procesu

Identifikácia a diagnostická 
analýza procesov 

Identifikácia a diagnostická 
analýza procesov Redesign vybraných

procesov
Redesign vybraných

procesov

© 2004, AITEN, a.s., AP&P Consulting, a.s., PA Consulting Group, s.r.o..

Potenciál zmeny procesu

• Otvorené témy na 
rešenie vyplývajúce z 
porovnania silných a 
slabých stránok

•
•
•
•
•

• Doporučenia
vyplývajúce z 
rozboru nákladov

•
•
•
•
•

• Prináša zmena
viditeľné
úspory/zlepšenia: 
ÁNO

• Je navrhovaná 
zmena
implementovateľná: 
ÁNO - DOKEDY

• Sú navrhované 
zmeny prioritou 
manažmentu: ÁNO 

Jednotlivé náměty 
řazené podle priorit 

diskutované v 
návrhových týmech

NávrhyNávrhy námetovnámetov prepre zmenuzmenu procesovprocesov

Východiská 
pre

redesign

Komunikácia s manažmentom

Kontrolné otázky

Návrh
organizačnej

štruktúry

Návrh
organizačnej

štruktúry

2. Zámery redesignu

R  štrukturalizácia SE, a.s.

3
© Aiten, a.s., AP&P Consulting, a.s., PA Consulting Group spol. s r.o.

Zámer redesignu
Popíšte zámer (koncepciu) redesignu, čo sa redesignovalo, prínosy (očakávania), riziká/dopady redesignu, vplyv na ostatné 
procesy, zdôvodnenie redesignu...

Očakávané prínosy redesignu:
•

Vízia redesignu

Čo bude zohľadnené
pri redesigne:

Vedúci HS
informatiky

Výkonný
riaditeľ ScI

Spracovanie
návrhu PZP

Odoslaný návrh
PZP na
schválenie

Návrh PZP
vrátený na
prepracovanie

Vydanie PGR
na spracovanie
PZP a RIP

Interné schválenie
návrhu PZP

Čakanie na schválenie PZPNeschválený

Požiadavka na
aktualizáciu
PZP

PZP schválený

Oznámenie
správcom o
schválení plánu ...

PZP zahŕňa
prevádzku
zariadenia

4. Diagramy procesov

3. Popis riešenia



4. Dekompozícia vrcholových 
procesov na procesy hlavné

Tvorba procesného modeluTvorba procesného modelu

Vedúci  útvaru
pre plán.
centrál.
nákupu

Riadi te ľ o.z.

Gestor
materiálovéh
o oboru

Vedúci  PlD

Vedúci  NS

Vedúci  útvaru
ži adateľa

Termínová
i n terná
poži a davka

Zahájenie
plánovacieho
cyklu pre rokn+1

Analýza potri eb
pre rok n+1

prísl ušný

Spracova ť
poži adavkové l isty

Shromáždeni e pož
listov

Vytvorenie plánu
nákupu

pož.l.na o.z.

Posúdeni e
p o ži a davkových
l istov

určuje podpi sový
poriadok

Súhlasí všetci s
pož. li sty?

ni e

á n o

Výber
rámcových
dodávatelov

Plánovani e
h ladi n ovej
regul á ci e

Posúdeni e
p o ži a davkových
l istov

Shromažďovanie
pož. li stov na cent.
obst

Vytvorenie plánu
centrál n ého obst.

Termínová interná
požiadavka centr.
obst

Schálenie
poži adavkových
l istov na RAS

pož.l. na centrálne
obstaranie

neschválené pož.l.

opravte,
doplňte pož.l.

3. Definovanie vrcholových procesov 

2. Rozdelenie procesov do kategórií a definovanie ich 
základných interakcií a väzieb

Slovenské
elektrárne,
a.s. Predstavenst

vo SE, a.s.

Riadenie spoločnosti

Strategické riadenie spoločnosti
Požiadavky
záujmových skupín
predložené

Požiadavky
záujmových skupín
predložené

vlastníci, zákazníci,
zamestnanci, verejnosť,
štát

Požiadavky
záujmových
skupín splnené

Požiadavky
záujmových
skupín  splnené

Generálny
riaditeľ SE,
a.s.

  

Rozvoj, udržiavanie a
hodnotenie systému
manažérstva kvality

Organizácia riadenia
spoločnosti

Riadenie vzťahov
(interných, externých)

Riadenie
majetkových účastí

Riadenie jadrovej
bezpečnosti

Zabezpečenie
fyzickej ochrany

Riadenie radiačnej
ochrany

Zabezpečenie BOZP
a PO

Zabezpečenie
ochrany utajovaných
skutočností SE, a.s.

Zabezpečenie
ochrany obchodného
tajomstva

Zabezpečenie HP a
pripravenosti SE, a.s.

Riadenie ochrany ŽP

Zabezpečenie
krízového plánovania
SE, a.s.

Riadenie metrológie

5. Dekompozícia hlavných procesov 
do procesov nižšej úrovne

1. Identifikácia procesov

 

Riadiace  
procesy 

Riadiace  
procesy 

Podporné 
procesy 

Podporné 
procesy 

Hlavné  
procesy 

Kľúčové 
procesy 

Požiadavky  
zainteresovaných  
strán 

Požiadavky zákazníka 

ZDROJE 

PRODUKTY 

Existenčné procesy 
Slovenské
elektrárne,
a.s.

Predstavenst
vo SE, a.s.

  

  

Slovenské elektrárne, a.s. 

PODPORNÉ PROCESY 

RIADIACE PROCESY

Riadenie spoločnosti

Riadenie ľudských
zdrojov

Požiadavky
zákazníkov
uspokojené

  
EXISTENČNÉ PROCESY

Požiadavky
zákazníkov
definované

Riadenie
bezpečnosti a
ochrany ŽP

Požiadavky
záujmových
skupín predložené

Požiadavky
záujmových
skupín splnené

 

 

Obchodovanie s
energiami

Ekonomika a financie

 

 

Prevádzka (výroba
energií)

KĽÚČOVÉ  PROCESY

Správa majektu

FÁZA 2.FÁZA 2.



Vrcholové procesy SE, a.s.Vrcholové procesy SE, a.s.

 

 

  

Mapa procesov

EXISTENČNÉ PROCESY

Riadenie
bezpečnosti a
ochrany ŽP

Obchodovanie s
energiami

Prevádzka (výroba
energií)

KĽÚČOVÉ  PROCESY

Realizácia
marketingu

Realizácia
obchodných
prípadov

Vysporiadanie
obchodných
prípadov

Strategické a
operatívne
riadenie obchodu

Starostlivosť o
obchodného
partnera

Plánovanie a
príprava prevádzky
TZ

Riadenie
prevádzky TZ

Hodnotenie
prevádzky TZ

Riadenie jadrovej
bezpečnosti

Zabezpečenie
fyzickej ochrany

Riadenie radiačnej
ochrany

Zabezpečenie
BOZP a PO

Zabezpečenie
ochrany utaj.
skutočností SE

Zabezpečenie
ochrany obch.
tajomstva

Zabezpečenie HP
a pripravenosti SE,
a.s.

Riadenie ochrany
ŽP

Zabezpečenie
krízového
plánovania

Strategické
riadenie
spoločnosti

Rozvoj,
udržiavanie a
hodnotenie SMK

Organizácia
riadenia
spoločnosti

Riadenie vzťahov
(interných,
externých)

Riadenie
majetkových účastí

Plán. prípravy a
vzdel. zamest.
(plán. akcie)

Plán. prípravy a
vzdel. zamest.
(mim. akcie)

Realizácia vzdel. a
prípravy
zamestnancov

Hodnotenie
vzdelávacieho
procesu

Zmena pracovnej
zmluvy po uplynutí
doby určitej

Uzatvorenie PZ /
Zmena dohod.
podmienok PZ

Ukonč. PP
dohodou z
podnetu zamest ...

Ukončenie PP zo
strany
zamestnávateľa

Výpočet miezd

Výber
zamestnanca

Controlling a
plánovanie

Financovanie a
úč tovníctvo

* Správa majektu

Technická podpora

Riadenie investícií

MTZ (logistika)

Údržba zariadení

VRCHOLOVÉ PROCESY

HLAVNÉ PROCESY

 

Riadenie ľudských
zdrojov

Ekonomika a
financie

* Správa majektu

PODPORNÉ PROCESY 
  
RIADIACE PROCESY

Riadenie
spoločnosti

Súčasný stav rozdelenia vrcholových procesov a ich dekompozícia na hlavné procesy:

FÁZA 2.FÁZA 2.



VVääzby zby a interakcie a interakcie procesov SE, a. s. procesov SE, a. s. 

Obchod s elektrinou
Starostlivosť o 

zákazníka

Obchod s elektrinou
Starostlivosť o 

zákazníka

Prevádzka (výroba energií)Prevádzka (výroba energií)

Správa majetkuSpráva majetku

Odberateľ
elektriny

Odberateľ
elektriny

Ú
držba

M
TZ

Investície

Technická
podpora

Ľudské zdroje

ICT

Účtovníctvo a Financie

Controlling a plánovanie

Riadenie spoločnosti

FÁZA 2.FÁZA 2.



NNáávrhvrh organizaorganizaččnejnej šštrukttruktúúryry
Cieľ: 

„Navrhnúť novú organizačnú štruktúru SE, a.s.“

Činnosti:
q stanovenie základných právomocí 
q definovanie vzťahu proces - útvar
q stanovenie počtu riadiacich stupňov
q návrh dislokácie útvarov

Výstupy:
q návrh novej organizačnej štruktúry
q popisy organizačných jednotiek

FÁZA 3.FÁZA 3.

 

 

Úsek generálneho riaditeľa

ÚSEK
GENERÁLNEHO
RIADITEĽA

VkR pre
bezpečnosť a ŽP

Odb. kríz. plánovania
a ochrany utaj.
skutočností

Odbor JB a
havarijného
plánovania

Odbor životného
prostredia

VkR pre strategic.
r iadenie

VkR pre výkonné
riadenie

S lovenské elektrárne,
a.s.

* Riaditeľ odboru * Riaditeľ odboru * Riaditeľ odboru

Odd. koncepcií a
licencovania

Odd. dozoru nad
bezpečnosťou

Odd. JB EMO

Odd. JB EBO

Odd. HPP EMO

Odd. HPP EBO

Odbor fyzickej
ochrany

Odbor BTS a OPP

* Riaditeľ odboru * Riaditeľ odboru

Odbor radia čnej
ochrany

* Riaditeľ odboru

Odd. BTS a OPP
EBO

Odd. BTS a OPP
EMO

Odd. BTS a OPP
ENO

Odd. BTS a OPP
EVO

Odd. BTS a OPP
VE

Odd. fyzickej
ochrany EBO

Odd. fyzickej
ochrany EMO

Odd. ochrany
zložiek ŽP

Odd. environme
ntálnej stratégie

Odd. životného
prostredia EBO

Odd. životného
prostredia EMO

Odd. životného
prostredia EVO

Odd. životného
prostredia ENO

Odd. životného
prostredia VE

Odd. životného
prostredia VYZ

Odd. krízového
plánovania

Odd. ochrany
uta j. skutočností

Odd. koncepcií a
stratégie

Odd. radiačnej
ochrany EMO

Odd. radiačnej
ochrany EBO

Odd. radiačnej
ochrany VYZ

Odbor interného
auditu a kontroly

Odbor právnych vecí Odbor
zabezpe čovania
kvality

Odd. interného
auditu

* Riaditeľ odboru * Riaditeľ odboru * Riaditeľ odboru

Odd. kontroly a
sťažností

Odd. komerčno-
právne

Odd. majetk. a
a dministratívnop
ráv. vzťahov

Odd. riadenia
kvality

Odd. auditu
kvality R-SE

Odd. zabezp.
kvality EBO

Odd. zabezp.
kvality EMO

Odd. zabezp.
kvality ENO

Odd. zabezp.
kvality EVO

Odd. zabezp.
kvality VE

Odd. zabezp.
kvality VYZ

Odbor
perspektívneho
rozvoja

Odbor komunikácie

Odd. stratégie

* Riaditeľ odboru* Riaditeľ odboru

Odd. stratégie a
pe rspektívy

Odd. rozvoja
zdrojov

Odd. expertízy
rozvoj. program.

Odbor ICT

* Riaditeľ odboru

- overovanie, PI
- bezpeč . inžinieri
- audity

- styk s DO - ÚJD, NIP
- legislatíva
- riadenie VJB
- ext. spätná väzba

- havarijné plánovanie
- havarijná pripravenosť

Odd. požiarnej
represie a PTZ

 I. ÚROVEŇ RIADENIA 

 II. ÚROVEŇ RIADENIA 

 III. ÚROVEŇ RIADENIA 

* Odd. stratégie
a rozvoja

* Odd. stratégie
a rozvoja

Odd. vlastnej
ochrany

Odčlenenie

pripravené na
odčlenenie do dcérskej
a.s. OaBSE

- havarijné plánovanie
- havarijná pripravenosť

POZN.: Civilná ochrana
na klasických
elektrárňach doriešená
v procese ŽP

Odd. JB VYZ

Vedúci oddelenia



Metodický rámec tvorby organizačnej Metodický rámec tvorby organizačnej 
štruktúryštruktúry

 

 

Úsek generálneho riadite ľa

ÚSEK
GENERÁLNEHO
RIADITEĽA

VkR pre
bezpečnosť a ŽP

Odb. kríz. plánovania
a ochrany utaj.
sku točností

Odbor JB a
havarijného
plánovania

Odbor životného
prostredia

VkR pre strategic.
riadenie

VkR pre výkonné
r iadenie

Slovenské elektrárne,
a.s.

* Riaditeľ odboru * Riaditeľ odboru * Riadite ľ odboru

Odd. koncepcií a
licencovania

Odd. dozoru nad
bezpečnosťou

Odd. JB EMO

Odd. JB EBO

Odd. HPP EMO

Odd. HPP EBO

Odbor fyzickej
ochrany

Odbor BTS a OPP

* Riaditeľ odboru * Riaditeľ odboru

Odbor radiačnej
ochrany

* Riaditeľ odboru

Odd. BTS a OPP
EBO

Odd. BTS a OPP
EMO

Odd. BTS a OPP
ENO

Odd. BTS a OPP
EVO

Odd. BTS a OPP
VE

Odd. fyzickej
o chrany EBO

Odd. fyzickej
o chrany EMO

Odd. ochrany
zložiek ŽP

Odd. environme
ntálnej stratégie

Odd. životného
prostredia EBO

Odd. životného
prostredia EMO

Odd. životného
prostredia EVO

Odd. životného
prostredia ENO

Odd. životného
prostredia VE

Odd. životného
prostredia VYZ

Odd. krízového
plánovania

Odd. ochrany
utaj. skuto čností

Odd. koncepcií a
stratégie

Odd. radiačnej
ochrany EMO

Odd. radiačnej
ochrany EBO

Odd. radiačnej
ochrany VYZ

Odbor interného
auditu a kontroly

Odbor právnych vecí Odbor
zabezpečovania
kvality

Odd. interného
auditu

* Riadite ľ odboru * Riaditeľ odboru * Riaditeľ odboru

Odd. kontroly a
sťažností

Odd. komerčno-
právne

Odd. majetk. a
administratívnop
ráv. vzťahov

Odd. riadenia
kvality

Odd. auditu
kvality R-SE

Odd. zabezp.
kvality EBO

Odd. zabezp.
kvality EMO

Odd. zabezp.
kvality ENO

Odd. zabezp.
kvality EVO

Odd. zabezp.
kvality VE

Odd. zabezp.
kvality VYZ

Odbor
perspektívneho
rozvoja

Odbor komunikácie

Odd. stratégie

* Riaditeľ odboru* Riaditeľ odboru

Odd. stratégie a
perspektívy

Odd. rozvoja
zdrojov

Odd. expertízy
rozvoj. program.

Odbor ICT

* Riaditeľ odboru

- o verovanie, PI
- bezpeč. inžinieri
- audity

- styk s DO - ÚJD, NIP
- legislatíva
- riadenie VJB
- ext. spätná väzba

- h avarijné plánovanie
- h avarijná pripravenosť

Odd. požiarnej
represie a PTZ

 I. ÚROVEŇ RIADENIA 

 II. ÚROVEŇ RIADENIA 

 III. ÚROVEŇ RIADENIA 

* Odd. stratégie
a rozvoja

* Odd. stratégie
a rozvoja

Odd. vlastnej
o chrany

Odčlenenie

pr ipravené na
odčlenenie do dcérskej
a.s. OaBSE

- h avarijné plánovanie
- h avarijná pripravenosť

POZN.: Civilná ochrana
na klasických
elek trárňach doriešená
v procese ŽP

Odd. JB VYZ

Vedúci oddelenia

4. Definovanie vzťahov proces útvar a 
vytvorenie návrhu OŠ (I. úroveň 

riadenia)

3. Definovanie vrcholových procesov

2. Rozdelenie procesov do kategórií a definovanie ich 
základných interakcií a väzieb

5. Dekompozícia OŠ na 
nižšie úrovne riadenia

1. Identifikácia procesov

Slovenské
elektrárne,
a.s.

Predstavenst
vo SE, a.s.

  

  

Slovenské elektrárne, a.s. 

PODPORNÉ PROCESY 

RIADIACE PROCESY

Riadenie spoločnosti

Riadenie ľudských
zdrojov

Požiadavky
zákazníkov
uspokojené

  
EXISTENČNÉ PROCESY

Požiadavky
zákazníkov
definované

Riadenie
bezpečnosti a
ochrany ŽP

Požiadavky
záujmových
skupín predložené

Požiadavky
záujmových
skupín splnené

 

 

Obchodovanie s
energiami

Ekonomika a financie

 

 

Prevádzka (výroba
energií)

KĽÚČOVÉ  PROCESY

Správa majektu

 

Riadiace  
procesy 

Riadiace  
procesy 

Podporné 
procesy 

Podporné 
procesy 

Hlavné  
procesy 

Kľúčové 
procesy 

Požiadavky  
zainteresovaných  
strán 

Požiadavky zákazníka 

ZDROJE 

PRODUKTY 

Existenčné procesy 

  II. ÚROVEŇ RIADENIA 

 Organizačná štruktúra SE, a.s. k 1.1.2005

S lovenské elektrárne, a.s.

Generálny riadite ľ

Kancelária
Predstavenstva a GR

ÚS EK
GENERÁLNEHO
RI ADITEĽA

ÚSEK INVESTÍCIÍ ÚS EK
EKONOMIKY A
FINANCIÍ

ÚSEK ĽUDSKÝCH
ZDROJOV A
S LUŽIEB

ÚSEK
OBCHODOVANIA S
ENERGIAMI

ÚSEK VÝROBY, SPRÁVY
MAJETKU, TECH.
P O DPORY A ÚDRŽBY

P REDSTAVENSTVO SE, a.s..

 I. ÚROVEŇ RIADENIA 

VkR pre
bezpečnosť a ŽP

VkR pre strategic.
riadenie

VkR pre výkonné
riadenie

V rR pre investície VrR pre ekonomiku
a financie

VrR pre ľudské
zdroje

V rR pre obchodovanie
s  energiami a výroba

EBO, EMO, VET, EVO, ENO,
MO34, VYZ (odčlenenie)

VrR pre výrobu, správu
majetku, tech. podpory,
údržbu

V k R pre výrobu
(prevádzku)

V k R pre správu
majetku

VkR pre technickú
podporu

VkR pre údržbu
zariadení

 

B EZP E ČNOSŤ (jadrová
bezpečnosť, výkon radiačnej
ochrany, BOZP, PO,
posudzovanie spätnej väzby z
prevádzky, styk s externým
pros tredím, komisie, havarijné
plánovanie)  

Riaditeľ závodu.

Ved. správy
majetku

Ved.
bezpečnosti

Ved. prevádzky Ved. technickej
podpory

Ved. údržby

ZÁVOD

Odb. prípravy
údržby

Odb. údržby
KE

Odb. real. tlak.
systémov

Odb. real. to č.
strojov

Odb. real.
elektro

Odb. real. SKR Odb. real. P ČÚ



Procesne orientovaná OŠSúčasná funkčná štruktúra

I. 

II. 

III. 

Riaditeľstvo

I. 

II. 

III. 

Závod
I. 

II. 

III. 

REE

Vlastník procesu

Procesne orientovanProcesne orientovanáá OŠOŠ

Prechod na procesné riadenie znamená výraznú zmenu role:
- závodov ako líniových autonómnych riadiacich jednotiek
- funkčných organizačných útvarov
- riadiacich funkcií aj výkonných pracovníkov.

FÁZA 3.FÁZA 3.



Úrovne riadenia, organizačné Úrovne riadenia, organizačné 
jednotky a funkcie v SE, a.s.jednotky a funkcie v SE, a.s.

FÁZA 3.FÁZA 3.

Úroveň 
riadenia

Organizačná 
jednotka Funkcia Úroveň 

riadenia
Organizačná 

jednotka Funkcia

I. úsek vrchný riaditeľ (VR) I. závod riaditeľ závodu (R-z.)
II. sekcia výkonný riaditeľ (VkR) II.
III. odbor riaditeľ odboru (RO) III. odbor vedúci odboru (VO)

IV. oddelenie vedúci oddelenia (Vodd.) IV. oddelenie vedúci oddelenia (Vodd.)

skupina (referát) bude upresnené

R-SE Závod



Slovenské
elektrárne,
a.s.

Predstavenst
vo SE, a.s.

  

  

Slovenské elektrárne, a.s. 

PODPORNÉ PROCESY 

RIADIACE PROCESY

Riadenie spoločnosti

Riadenie ľudských
zdrojov

Požiadavky
zákazníkov
uspokojené

  
EXISTENČNÉ PROCESY

Požiadavky
zákazníkov
definované

Riadenie
bezpečnosti a
ochrany ŽP

Požiadavky
záujmových
skupín predložené

Požiadavky
záujmových
skupín splnené

 

 

Obchodovanie s
energiami

Ekonomika a financie

 

 

Prevádzka (výroba
energií)

KĽÚČOVÉ  PROCESY

Správa majektu

  II. ÚROVEŇ RIADENIA 

Generálny riaditeľ

Kancelária
Predstavenstva a GR

ÚSEK
GENERÁLNEHO
RIADITEĽA

ÚSEK INVESTÍCIÍ ÚSEK
EKONOMIKY A
FINANCIÍ

ÚSEK ĽUDSKÝCH
ZDROJOV A
SLUŽIEB

ÚSEK
OBCHODOVANIA S
ENERGIAMI

ÚSEK VÝROBY, SPRÁVY
MAJETKU, TECH.
PODPORY A ÚDRŽBY

 I. ÚROVEŇ RIADENIA 

VkR pre
bezpečnosť a ŽP

VkR pre strategic.
riadenie

VkR pre výkonné
riadenie

VrR pre investície VrR pre ekonomiku
a financie

VrR pre ľudské
zdroje

VrR pre obchodovanie
s  energiami a výroba

EBO, EMO, VET, EVO, ENO,
MO34, VYZ (odčlenenie)

VrR pre výrobu, správu
majetku, tech. podpory,
údržbu

VkR pre výrobu
(prevádzku)

VkR pre správu
majetku

VkR pre technickú
podporu

VkR pre údržbu
zariadení

 

BEZPEČNOSŤ (jadrová
bezpečnosť, výkon radiačnej
ochrany, BOZP, PO,
posudzovanie spätnej väzby z
prevádzky, styk s externým
pros tredím, komisie, havarijné
plánovanie)  

Riaditeľ závodu.

Ved. správy
majetku

Ved.
bezpečnosti

Ved. prevádzky Ved. technickej
podpory

Ved. údržby

ZÁVOD

Odb. prípravy
údržby

Odb. údržby
KE

Odb. real. tlak.
systémov

Odb. real. toč.
strojov

Odb. real.
elektro

Odb. real. SKR Odb. real. PČÚ

Definovanie vzťahov proces útvar a                    Definovanie vzťahov proces útvar a                    
vytvorenie návrhu OŠvytvorenie návrhu OŠ

Vzťahy identifikovaných 
procesov vzhľadom na 
usporiadanie 
organizačných jednotiek 
v organizačnej štruktúre 
spoločnosti 

Poznámka:
Jeden z uvažovaných variantov.

FÁZA 3.FÁZA 3.



NNáávrhvrh implementaimplementaččnnýýcch h projektovprojektov

Cieľ: 
„Vypracovať zadanie pre detailné

implementačné projekty“

Činnosti:
q návrh zadania  
q definovanie priorít
q definovanie rámcového harmonogramu
q identifikácia rizík

Výstupy:
q návrh implementačných projektov

FÁZA 4.FÁZA 4.



Očakávané prínosy projektu Očakávané prínosy projektu 

üIdentifikácia a diagnostická analýza procesov

q identifikovaní zákazníci procesov a hodnota vytváraná procesmi
q priradené náklady, časy a ľudské zdroje (FTE)
q definované silné a slabé stránky procesov
q stanovené vízie, ciele a metriky pre jednotlivé procesy
q definované potenciály pre zlepšenie procesov
q analyzovaná nákladovosť procesov



üRedesign (optimalizácia) procesov a návrh organizačnej štruktúry
q návrh optimálneho organizačného usporiadania procesov
q priamy priebeh riadiacich činností, jasná zodpovednosť, jasné väzby
q zníženie počtu predávok a schvaľovaní
q zníženie počtu riadiacich stupňov
q definovanie nových rolí (zodpovednosť, kompetencie)
q jednoznačne definované rozhrania procesov
q skrátenie priebehových časov procesov
q skrátenie riadiacich a rozhodovacích procedúr
q zníženie počtu neefektívnych kontrol a schvaľovacích procedúr
q odčlenenie činností nepatriacich do procesu
q eliminácia duplicitných a neefektívnych činností
q zavedenie monitorovacích a kontrolných procesov (controlling)
q definovanie druhu a rozsahu pre outsourcing
q oddelenie IT a TLKM, oddelenie časti údržby
q centralizácia ďalších činností 
q zvýšenie objemu činností na zamestnanca 
q vyššie využitie zamestnancov v procese
q zníženie počtu FTE (pracovníkov) v procese

Očakávané prínosy projektu Očakávané prínosy projektu 



Ďakujem za pozornosť !Ďakujem za pozornosť !


