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ANOTÁCIE PRÍSPEVKOV 

DEFINICE PROJEKTU - MANAGEMET PROJEKTU A MANAGEMENT 
KONFIGURACE 
Doc. Ing. Alois FIALA, CSc, FSI VUT, Brno 

Projekt je predstavovaný jedinečným procesom pozostávajúcim z rady koordinovaných a riadených 
činností s dobou zahájenia a ukončenia, vykonávaný pre dosiahnutie cieľa, ktorý vyhovuje špecifickým 
požiadavkám, vrátane obmedzení, daných časom, nákladmi a zdrojmi. Účelom projektového riadenia 
je optimálne uskutočnenie jedinečnej zmeny, obecne povedané riadený prechod určitého systému 
z jedného stavu (východzieho) do nového stavu (cieľového). Pretože z princípu odpadá možnosť 
„nacvičenia" realizačného procesu, je pre jeho úspech kľúčovo dôležité jeho správne nasmerovanie na 
štarte a realistický odhad rizík, ktoré by mohli ohroziť jeho priebeh a tým i jeho výsledok. Preto je tak 
významné definovanie problému, na ktorého riešení je orientovaný cieľ projektu. Ďalej potom už 
zmienená analýza rizík, na ktorej základe sa prispôsobujú použité zdroje procesu a nástroje riadenia. 
Špecifickým problémom projektového riadenia je management konfigurácie, ktorého úlohou je 
zaistenie spoľahlivej kompatibility jednotlivých komponentov (hmotnej i nehmotnej podstaty). 

Príspevok prierezovo ukazuje jednotlivé významné momenty a ich vzájomné súvislosti. 
Nedodržovanie zásad projektového riadenia výrazne znižuje efektivitu projektu. 

PROJEKTOVÉ RIADENIE V SMK - TEÓRIA A PRAX 
RNDr. Marta KRAJČÍOVÁ, Bratislava 

V priebehu prezentácie budú uvedené požiadavky normy STN EN ISO 9001:2000 na projektové 
riadenie s dôrazom na požiadavky zákazníka, ich preskúmanie, uzatvorenie zmluvného vzťahu 
a procesy prípravy a realizácie projektu až po vyhodnotenie spokojnosti zákazníka a zhrnutie 
skúseností z projektu. 

Praktické skúsenosti z projektového riadenia budú ilustrované na Integrovanom audite SMK podľa 
noriem: STN EN ISO 9001:2000, STN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999 v spoločnosti 
SEPS, a.s. Bratislava. 

Na záver prezentácie budú uvedené kritické faktory úspechu projektu „ISO" z pohľadu projektového 
manažéra, manažéra kvality a nezávislého konzultanta v oblasti Prípravy firiem na certifikáciu podľa 
ISO štandardov. 

RIADENIE KVALITY V RIADENÍ PROJEKTOV" 
Ing. Eugen WIRTH, Ing. Štefan PORUBSKÝ, AITEN, a.s., Trnava 

Kvalita zasahuje prierezovo do všetkých oblastí riadenia organizácie, projektové riadenie 
nevynímajúc. Riadenie kvality v projektovom riadení musí riešiť jak kvalitu projektu tak i jeho 
produktov. Aké procesy sú nevyhnutné k zabezpečeniu kvality v riadení projektu , aké nástroje 
a postupy sa pri tom využívajú, na čo je potrebné zamerať pozornosť v uspokojovaní cieľov projektu 
i o tom bude prezentácia „ Riadenie kvality v riadení projektov" 

EFEKTÍVNE NÁSTROJE NA PODPORU RIADENIA PROJEKTOV" 
Ing. Štefan PORUBSKÝ, AITEN, a.s., Trnava 

Riadenie projektov v sebe zahŕňa pomerne značné množstvo procesov od riadenia času cez riadenie 
nákladov , dokumentácie až po riadenie rizík či dodávateľských vzťahov. Voľba vhodného nástroja na 
podporu týchto procesov umožňuje racionalizovať prácu formou definovania jednoznačných vstupov, 
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zamedzením viacnásobného spracovávania informácií či efektívnym zdieľaním informácií. 
Jednoducho pomocou efektívneho nástroja dostaneme oveľa rýchlejšie informáciu na základné 
otázky Kto? Čo? Kedy ? Ako ? Za koľko ? V akej kvalite ? 

V prezentácií budú predstavené dve popredné riešenia v oblasti podpory riadenia projektov, systém 
EPM 2007 od spoločnosti Microsoft a systém Primavavera P6 od spoločnosti Primavera systems. 

RIZIKÁ <r PROJEKTY <- PROCESY 
Ing. Rudolf TAKÁČ, 2BCognitus, s.r.o., Košice 

Prednáška je určená projektovým manažérom a vrcholovému vedeniu firiem. Cieľom prednášky je 
vymedziť a popísať doporučené etapy pri riadení projektov s dôrazom na riadenie rizík, poukázať na 
chyby, ktorých sa organizácie v procese riadenia projektov dopúšťajú a nastaviť postupné ciele, ktoré 
prinesú organizácii merateľné a efektívne výsledky. 

Prednáška obsahuje doporučené kroky pri hodnotení rizík projektov / portfólií / programov v kontexte 
napĺňania stratégie stálej organizácie. 

Dôležitým aspektom úspešných projektov je umiestnenie projektov do kontextu ostatných činností 
organizácie s väzbou na procesné riadenie. 

Prednáška nemá ambíciu pokryť všetky aspekty projektového riadenia. Prednášate!' chce poukázať na 
možnosti uplatňovania teórie riadenia projektov v praxi. 

PRINCE2 - ŠTRUKTÚRA A OBSAH 
Ing. Ján KADLEČÍK, Ministerstvo obrany SR, Trenčín 

Príspevok obsahuje informácie o metodike riadenia projektov PRINCE2 (Projects In Controled 
Envinment). Zameriava sa na vysvetlenie projektového manažmentu podľa PRINCE2, úvod do 
metodiky PRINCE2, popisuje PRINCE2 komponenty a procesný model podľa PRINCE2. V závere sa 
zameriava na popis riadenia kvality v rámci PRINCE2 projektov. 

PROJECT - PROGRAM - PORTFOLIO MANAGEMENT - ÚVOD DO 
PROBLEMATIKY 
Mgr. Róbert KORMAŇÁK, Capgemini Slovensko, s.r.o., Bratislava 

Príspevok sa zaoberá základnými pojmami v oblasti projektového manažmentu, programového 
manažmentu a manažmentu portfolio. 

Použité základné pojmy a definície vychádzajú z metodiky PMBoK a PRINCE2 ako aj ostatných 
terminologických zdrojov. 

Vystúpenie sa rovnako venuje vzťahom medzi jednotlivými manažérskymi prístupmi, procesmi a 
funkciami. 

RIADENIE ŽIVOTNÉHO CYKLU INVESTÍCIÍ APLIKÁCIOU CA CLARITY 
Petr BÉHAVKA, CA - Transforming IT Management, Bratislava 

V príspevku je popisovaný cyklus riadenia a správy investícií, ktorý pozostáva zo správy portfólií ideí, 
riadenia investičných portfólií, plánovania investícií, alokácie zdrojov, realizácie investícií, finančného 
riadenia investícií a kontroly naplňovania investičných cieľov. Tiež sa tu uvádzajú štyri fáze úspešnej 
správy portfólií. V rámci finančného riadenia investícií sú popísané kľúčové funkcie a integrácia so 
SAP, resp. ERP. Jednotlivé časti sú doplnené o ukážky samotného riadenia a funkčnosti systému. 
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SKÚSENOSTI S PROJEKTOVÝM RIADENÍM NA PROJEKTE PRÍPRAVY 
DOSTAVBY JE M034 
Ing. Ivan ČILLÍK, VUJE, a.s. Trnava 

Príspevok sa zaoberá prezentáciou skúseností z riadenia mimoriadne náročného projektu prípravy 
podkladovej dokumentácie pre riadenie zmeny pred dokončením stavby - dostavbu jadrovej elektrárne 
3. a 4. blok Mochovce tak, aby boli splnené najnovšie požiadavky ÚJD SR, EÚ, MAAE, EUR a 
WENRA na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky jadrovej elektrárne pri zvýšení jej technicko-
ekonomických parametrov na súčasnú úroveň. 

Prezentácia stručne popisuje hlavné rysy priebehu projektu od jeho iniciácie, cez stanovenie 
základných charakteristík, analýzu možných rizík, vypracovanie ponuky, plánovanie, organizáciu, 
riadenie kvality, realizáciu, kontrolu až po ukončenie projektu a jeho vyhodnotenie. 

NOVELIZÁCIA ATÓMOVÉHO ZÁKONA VERSUS PRÍPRAVA ÚPLNE NOVÉHO 
ATÓMOVÉHO ZÁKONA 
JUDr. Martin POSPÍŠIL, ÚJD SR, Bratislava 

Prezentácia zachytáva priebeh prác a obsah v súčasnosti pripravenej stručnej novelizácie atómového 
zákona v súvislosti s povinnosťou transpozície Smernice Rady 2006/117/Euratom o kontrole a dozore 
cezhraničných prepráv rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva. Táto smernica vecne 
rozširuje pôsobnosť doterajšej Smernice 92/3/Euratom o kontrole a dozore cezhraničných prepráv 
rádioaktívnych odpadov aj o povoľovanie prepráv vyhoretého jadrového paliva medzi členskými štátmi 
EÚ a ich dovoz do EÚ, tranzit cez EÚ a vývoz z EÚ. Nová Smernica 2006/117/Euratom má prevažne 
administratívny procedurálny charakter a upravuje najmä administratívne povinnosti žiadateľov o 
povolenie a spoluprácu jednotlivých dotknutých povoľovacích orgánov. Smernica musí byť 
transponovaná do vnútroštátneho práva členského štátu do 25. 12. 2008. 

Druhá časť prezentácie zachytáva obsah prác na úplne novom atómovom zákone, ktorý bude 
reflektovať najnovšie požiadavky medzinárodných zmlúv, požiadavky WENRA, OECD/NEA a 
praktické skúsenosti z nedokonalosti právnej úpravy, ktoré ÚJD SR nadobudol pri každodennom 
používaní súčasného atómového zákona od 01. 12. 2004. 

PROCESNÉ RIADENIE INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI A BUDOVANIE ISMS 
PODĽA ISO/IEC 27001 
Ing. Ondrej STRNÁD, CSc, REI, s.r.o., Bratislava, Ing. Jan SVOBODNÍK, QUALIFORM, a.s., Brno 

Príspevok informuje o procesnom riadení informačnej bezpečnosti, budovaní, auditovaní a certifikácii 
ISMS na báze certifikačnej normy ISO/IEC 27001 a poznatkov z projektov zameraných na 
vybudovanie firemného ISMS a jeho prípravu na certifikáciu. 

SYSTÉM ŔÍZENÍ PROJEKTOVÉHO PROCESU 
Ing. Jan BENEŠÍK, EGP INVEST, spol. s r.o., EGPI o.z. Trnava 

Príspevok uvádza zameranie projektovo-inžinierskej organizácie na projektové práce a činnosti 
v oblasti energetiky s využitím integrovaného systému riadenia z hľadiska kvality, ochrany životného 
prostredia, BOZP a OPP aj bezpečnosti informácií. Sú definované jednotlivé pojmy projektu i 
projektového riadenia, členenie a postupy. V rámci PMI (Projekt management) je určená vhodná 
metodika riadenia a definície pre základné i podporné procesy, ciele a cieľové hodnoty. Systém 
riadenia projektového procesu využíva mnohoročné skúsenosti v podmienkach EGPI, určuje etapy 
projektu i projektový management. Na schémach sú predvedené vývojové diagramy procesov. 
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^ Informačné systémy pre krízový manažment 

Diagnostické systémy vibrácii točivých strojov 

• Hodnotenie rizika a havarijné 
plány priemyselných objektov 

Dodávky a montáž zariadení 
obnoviteľných zdrojov energie 

• Výstavba a rekonštrukcia priemyselných 
a verejných osvetlení 

• Realizácia technologických informačných 
systémov havarijných centier 

^ Projektovania a modernizácie priemyselných 
kotolní a elektrických rozvodní 

• Štrukturálne analýzy konštrukcii, materiálov 
a hodnotenie životnosti zariadení 

• Školenia operátorov trhu s elektrickou 
energiou a manipulantov elektrických staníc 

^ Integrované informačné systémy sledovania, 
riadenia prevádzky a starostlivosti o zariadenie 

Informačné systémy na sledovanie 
a hodnotenie stavu životného prostredia 
v okolí priemyselných podnikov 

V 
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Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne (SE, a.s.) 

Predstavenie spoločnosti SE, a.s. 
Slovenské elektrárne, a.s., je obchodno-výrobná spoločnosť. Podľa disponibilného 
inštalovaného výkonu sme najväčší výrobca elektrickej energie na Slovensku a druhý najväčší 
dodávateľ elektrickej energie v Strednej a východnej Európe. Zabezpečujeme výrobu a 
obchod s elektrinou a teplom, vrátane poskytovania podporných služieb pre elektrizačnú 
sústavu. 
Disponujú 5 997 megawattmi (MW) inštalovanej kapacity a majú ideálny výrobný mix -
jadro, vodu a klasické zdroje. Prevádzkujú 34 vodných, 2 atómové a 2 tepelné elektrárne. 

Akcionármi Slovenských elektrární, a.s., k 31.12. 2007 boli spoločnosť Enel Produzione s 66 
percentami akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky s 34-percentným podielom. 
Vstup 66-percentného strategického akcionára bol uzavretý podpisom transakčných 
dokumentov v apríli 2006. 

Profil spoločnosti Enel SpA 
Enel je najväčšou spoločnosťou na výrobu energie v Taliansku a druhou najväčšou 
spoločnosťou podľa inštalovaného výkonu v Európe. Vyrába, distribuuje a predáva elektrinu 
a plyn v rámci Európy, Severnej a Latinskej Ameriky. Po akvizícii španielskej spoločnosti 
Endesa a ruskej oblastnej spoločnosti OGK-5 má Enel zastúpenie v 21 krajinách s takmer 90 
000 MW inštalovanej výrobnej kapacity a predáva elektrinu 49 miliónom zákazníkov. 

Vízia spoločnosti SE, a.s. 
Byť najbezpečnejším, najspoľahlivejším, najefektívnejším a konkurencieschopným výrobcom 
elektrickej energie, tvoriac hodnoty pre našich zákazníkov, akcionárov a zamestnancov. 

Poslanie spoločnosti SE, a.s. 
Dosiahnuť najvyššiu úroveň bezpečnosti a výkonnosti prostredníctvom výnimočných 
výkonov, trvalého zlepšovania a tímovej práce. 

Parameter 2006 2007 
Inštalovaný výkon k 31.12. MW MW 
SE, a.s. 5 250,70 4 810,70 
JAVYS a VEG * 1 626,54 1 186,54 
SPOLU 6 877,24 5 997,24 
Výroba elektriny GWh GWh 
SE, a.s. 20 450 18 135 
JAVYS a V E G * 6 032 5 135 
SPOLU 26 482 23 270 

Poznámka: * Vykupované zdroje. JAVYS (Jadrová a vyraďovacia spoločnosť) 
sa odčlenila od SE, a.s., 1.4.2006, Vodná elektráreň Gabčíkovo sa odčlenila od 
SE, a.s., 28.4.2006 
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