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Východisko

•V roku 2018 skupina univerzít riešila úspešný projekt 
financovaný Visegrádskym fondom.

•Výstupy v písomnej a elektronickej podoby boli 
vystavené na webových stránkach projektu voľne na 
stiahnutie.



Ciele projektu

•Cieľom tohto projektu je šíriť informácie o výsledkoch 
vyššie uvedeného projektu pre čo najširšiu cieľovú 
skupinu.

•Projekt bude realizovaný prostredníctvom webovej 
aplikácie, ktorá bude obsahovať multimediálne odborné 
prednášky a ďalšie relevantné informácie v elektronickej 
podobe. Tieto materiály budú spracované vo všetkých 
národných jazykoch V4.



Cieľová skupina

Tento projekt je určený tak pre malé a 
stredné poľnohospodárske podniky, tak aj 
pre veľké poľnohospodárske firmy.
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Štruktúra prednášky

•Úvod

•Hlavná časť

•Diskusia a záver



Úvod

• Dnes sa v podnikoch a iných organizáciách vykonáva veľká 
časť jednorazových prác formou projektov.

• Tieto projekty sú často rozhodujúcou súčasťou strategického 
riadenia podniku. Či už sú alebo nie sú základom stratégie, 
vyskytujú sa všade.

• Cieľom môže byť rýchla komercializácia nového produktu 
alebo služby, vývoj nového softvéru, modifikácia procesu 
alebo postupu, apod.



Úvod

• Súhrnne povedané, projekt je organizované úsilie na 
dosiahnutie určitého cieľa.

•Nie inak je to pri realizácii projektov vzťahujúcich sa 
na zlepšovanie vodného manažmentu v pôde.  

•Cieľom tejto prednášky je zoznámiť poslucháčov so 
základnými pojmami a metódami používanými pri 
riadení projektov.



Hlavná časť - Projekt

• Projekt je možné definovať ako činnosť, ktorá je obmedzená 
nákladmi a časom, a ktorej cieľom je dosiahnutie súboru 
definovaných prínosov (rozsah naplnenia cieľov projektu) 
podľa patričných štandardov a požiadaviek kvality.

• Projekty sú charakterizované aj ďalšími atribútmi ako sú 
pôvodnosť, komplexnosť, právne obmedzenia, 
medziodborová tímová spolupráca, zdieľanie práce ako 
činnosti aj ako výsledku.



Projekt

Existujú štyri typické znaky projektov, ktoré, pokiaľ sa 
vyskytujú spoločne, odlišujú riadenie projektu od iných 
manažérskych činností. Projekty majú:

• trojrozmerný cieľ,

• sú jedinečné,

• zahŕňajú zdroje 

• realizujú sa vo zvýšenom rizikovom prostredí.



Trojimperatív

•Projekty majú trojrozmerný cieľ, čo znamená súčasné 
splnenie požiadaviek na vecné prevedenie, časový 
plán (majú začiatok a koniec) a rozpočtové náklady. 

•Označujeme to termínom „trojimperatív“.



Trojimperativ

•Úspešné riadenie projektu vyžaduje, aby tieto tri 
podmienky boli merateľné (t.j. konkrétne a overiteľné) 
a dosiahnuteľné.

• Je naozaj mimoriadne dôležité, aby ľudia, ktorí na 
projekte pracujú, vedeli, ako ciele trojimperatívu
splniť.



Zdroje 

Projekty sa realizujú pomocou zdrojov, a to ľudských a 
materiálnych. Nad mnohými z požadovaných zdrojov 
má manažér projektu iba minimálnu kontrolu.

Napríklad riadením autonómneho traktora disponujú 
ľudia z oblasti IT.



Zdroje 

•Manažér projektu musí dobre organizovať ľudské 
zdroje, aby boli využité dostupné materiálne zdroje.

•Musí potom riešiť rôzne problémy a emocionálne 
problémy, ktoré prirodzene plynú z využívania týchto 
zdrojov a súčasne sa snažiť plniť požiadavky 
zadávateľa projektu pri rešpektovaní časového 
harmonogramu a rozpočtu.



Program projektov

•Program projektov je tvorený súborom vzájomne 
previazaných aktivít, ktoré spoločne dosahujú rad 
cieľov v rámci jednej celkovej stratégie.



Program projektov

•Obvykle je tvorený projektom firemných, či 
inštitucionálnych stratégií.

•Aby ich bolo dosiahnuté, zavádza organizácia skupinu 
vzájomne prepojených projektov, ktoré majú doručiť 
produkty a prínosy potrebné na dosiahnutie cieľov, a 
definuje organizačné zmeny potrebné na lepšie 
dosiahnutie tejto strategickej zmeny.



Portfólio projektov

•Portfólio je možné definovať ako súbor projektov a 
programov, ktoré nemusia byť nutne spojené a ktoré 
boli zlúčené z dôvodu riadenia, koordinácie a 
optimalizácie portfólia ako celku.

•Portfólio riadi spravidla manažér portfólia, ktorý o 
všetkých dôležitých záležitostiach na úrovni portfólia 
informuje manažment organizácie.



Portfólio projektov

• riadenie vecných závislostí medzi projektmi

• dáta spoločné pre viac projektov

• zdroje (pracovníci), ktorí súčasne pracujú na

viacerých projektoch a ktorých kapacity teda

musia byť medzi nimi zdieľané

•mechanizmus priraďovania zdrojov na projekty



Portfólio projektov

• tvorba, údržba a rozvoj celopodnikových

štandardov vrátane vzorových produktov

(výstupov projektu)

• rozhodovanie o spúšťaní konkrétnych projektov

• vývojové prostredie a ďalšia infraštruktúra

spoločná pre viac projektov



Projektová kancelária

•Činnosti v portfóliu je potrebné zaisťovať zdrojmi, 
ktoré neprislúchajú jedinému projektu, ale vykonávajú 
skôr spoločnú riadiacu a podpornú funkciu pre všetky 
projekty.

•Vytvára sa tzv. projektová kancelária, ktorá na priebeh 
všetkých projektov dohliada, koordinuje ich, 
podporuje a zaisťuje potrebné štandardy.



Technické kompetencie

•V nasledujúcom výklade sa zoznámime s takzvanými 
technickými kompetenciami projektového manažéra.

• Sú to akési znalostné štandardy, ktoré by mal 
projektový manažér ovládať tak, aby ním riadený 
projekt bol úspešne a úspešne dokončený.



Prínosy projektu

• Je preto nutné si veľmi dobre uvedomiť účel 
projektového riadenia, ktorý spočíva v prínosoch, 
ktoré predstavuje projektové riadenie pre firmu, ktorá 
ho zavedie a využíva vo svojej praxi.



Prínosy projektu

• Zvýšenie istoty v dosahovaní cieľov

• Zníženie nákladov

• Skrátenie termínov

•Úspora vynaloženej námahy

• Sprístupnenie úverov 

•Možnosť podieľať sa na zahraničných zákazkách

•Prístup k financiám z programov Európskej únie



Organizačné štruktúry projektu

•Projektové riadenie predstavuje pomoc pri 
prekonávaní problémov, ktoré dnes prináša klasická 
líniová hierarchická organizačná štruktúra, ktorá ešte 
stále prevažuje ako u nás, tak v zahraničí.



Organizačné štruktúry projektu

Ide o prekonanie takých problémov ako:

- dlhé komunikačné reťazce 

- časové straty pri zložitej komunikácii 

- skresľovanie pri vnútrofiremnej komunikácii 

- výskyt ping-pongového efektu, kedy pri riešení 
problémov si útvary odovzdávajú nevyriešený problém 
neustále medzi sebou.



Zainteresované strany

• Termín „zainteresovanej strany“ je oficiálne 
definovaným termínom ISO (radu ČSN EN ISO 14000).

•Pre termín zainteresovanej strany je synonymom 
termín „záujmové skupiny“ (stakeholders).



Zainteresované strany

•Na identifikáciu podskupín zainteresovaných strán sa 
bežne používajú aj termíny „klient“ a „zákazník“, čo sú 
ľudia či skupiny, ktorí majú záujem na výkone alebo na 
úspechu projektu, alebo ktorí sú projektom ovplyvnení či 
obmedzení. 

•Úlohou manažéra projektu je určiť všetky zainteresované 
strany, identifikovať ich záujmy a stanoviť poradie 
dôležitosti oboch vo vzťahu k projektu.



Požiadavky, stratégie  a ciele projektu

•Požiadavky projektu vychádzajú vždy z potrieb 
zákazníkov. Tieto sú formulované ich potrebami. 

•Vzniká projektový zámer, z ktorého sa vyvinie obchodný 
prípad (bussines case), projekt a stratégia projektu. 

•Ak budeme projekt stavať na hmlistých požiadavkách, 
povedie to permanentným zmenám v lepšom prípade, 
k zastaveniu projektu v prípade horšom.



• Stratégia je súhrn všetkých rozhodujúcich zámerov v 
rámci projektu. 

•Od samého začiatku musia odrážať všetky vnútorné i 
vonkajšie aspekty, ktoré ovplyvňujú realizovateľnosť 
projektu.

Požiadavky, stratégie  a ciele projektu



•Ciele projektu sa majú definovať tak, aby ich splnenie 
jednoznačne zaisťovalo zámer projektu, a majú sa podľa 
potreby v priebehu projektu formálne (a ak je to nutné) 
aj vecne zdokonaľovať. 

•Obvykle tvorí hierarchiu cieľov, ktorá by však mala byť 
úplne priehľadná pre všetkých účastníkov projektu.

Požiadavky, stratégie  a ciele projektu



Rizika a príležitosti

•Rizikami a príležitosťami v rámci projektu sa rozumejú 
neisté prípady alebo možné situácie s negatívnym 
dopadom na celkovú úspešnosť projektu, čiastkové 
výsledky projektu alebo ním zabezpečované udalosti, 
ktoré môžu spôsobiť nepredvídateľnú škodu.



Rizika a príležitosti

•Všeobecne platí, že riziká a príležitosti, ktoré sú spojené s 
dejmi acyklickými (neopakovanými) a ich riadením, sú v 
porovnaní s cyklickými (opakovanými) deji, vždy väčšie. 

•Riziko, že dôjde ku škodám, spojeným s neskorým 
nasadením produktu na trh alebo uvedením 
infraštruktúrneho prvku do činnosti s prekročenými 
rozpočtovými nákladmi, v nízkej akosti a triede, je tu 
komplexnejšie.



Druhy rizík

•Riziká obchodné.

•Riziká technicko – technologické.

•Riziká z vyššej moci (Force major).

•Riziká zlyhania ľudí.

•Riziká bezpečnostné.

•Riziká finančné.



Riadenie rizík

• Identifikácia nebezpečenstva - tj. Určovanie, aké 
nebezpečenstvá by mohla ovplyvniť projekt,

• spracovanie scenárov nebezpečenstva - tj určenie k akým 
nepriaznivým udalostiam môže dôjsť a následne potom 
dokumentovanie ich charakteristík.



Riadenie rizík

• vyhodnotenie nebezpečenstva - posúdenie 
nebezpečenstva a ich väzieb s cieľom stanoviť ich vplyv a 
pravdepodobnosť ich výskytu, 

• tvorba protirizikových opatrení - vytváranie odozvy na 
definované riziká, 

•monitorovanie rizík - reagovanie na zmeny rizík počas 
projektu.



Kvalita

•Pojem kvalita (Quality) je definovaný ako súhrn znakov 
entity, ktoré ovplyvňujú jej schopnosť uspokojiť stanovené 
a predpokladané potreby. 

• kvalita je všadeprítomný rys akéhokoľvek predmetu, javu, 
procesu a činnosti. 

• kvalita výrobkov a služieb neovplyvňuje len spokojnosť 
spotrebiteľov, ale má závažnejšie dôsledky týkajúce sa 
prosperity podnikov i celkovej úrovne života spoločnosti.



Kvalita

•Manažment kvality je všeobecne definovaný ako súbor 
systematických činností, nutných na získanie postačujúcej 
istoty, že potrebné a žiaduce výrobky alebo služby budú 
plniť funkciu so zadanými alebo všeobecne uznanými 
parametrami kvality.



Organizácia projektu

•Projektová organizácia je plochá, v porovnaní s líniovo-
štábnou organizáciou menej hierarchická, s nižším 
organizačným stupňom. 

•Väčšinou dvojstupňová, len pri rozsiahlych projektoch, 
desagregovaných do subprojektov, trojstupňová. 

• Je otvorená, nejde o komplex presne definovaných úloh a 
ním zodpovedajúcich skupín.



Rozsah a výstupy (dodávky) projektu

•Ukončenie prác na projekte principiálne znamená 
dosiahnutie jeho cieľov. 

• Systémovo kombinuje dva procesy: 

• zaistenie hmotných i nehmotných výstupov projektu a ich 
prijatie objednávateľom, 

• zdokumentovanie a odovzdanie všetkých poznatkov z 
priebehu životného cyklu projektu.



Rozsah a výstupy (dodávky) projektu

•Rozsah projektu definuje hranice projektu. 

•V prípade, že nie sú hranice projektu, programu alebo 
portfólia riadne určené, a v prípade, že doplnky alebo 
nedorobky nie sú správne zdokumentované, má situácia 
okolo projektu sklony vymknúť sa kontrole. 

• Z pohľadu zainteresovaných strán zahŕňa rozsah projektu 
úplne všetky výstupy a dodávky projektu.



Rozsah a výstupy (dodávky) projektu

•Definovanie rozsahu projektu nám pomáha technika 
štrukturalizácie projektu – WBS (Work Break Structure). 

•Riešenie projektu sa v rámci rozsahu projektu postupne 
vyvíja od počiatočnej koncepcie projektu až k výsledným 
dodávkam, a tento vývoj je zachytený v dokumentoch, 
ktoré definujú výstupy projektu vo väčšom a väčšom 
detaile tak, ako sa postupne prehlbuje poznanie v priebehu 
projektu.



Hmotné výstupy projektu 

•Odovzdanie hmotných výstupov projektu prebieha obvykle 
podľa určitého postupu, odsúhlaseného objednávateľom a 
dodávateľom v zmluve o diele, alebo navrhnutom 
manažérom projektu.

Cieľom je:

•odovzdanie dokumentácie produktu, skúšobných 
protokolov, inšpekčných správ,



Hmotné výstupy projektu 

• konečné posúdenie finančnej situácie (výsledná 
kalkulácia),

• konečná správa a dokumentácia projektu, 

• zoznam otvorených otázok a dokončovacích prác, 

• zoznam nárokov, požiadaviek, položiek.



Záver

• Implementácia projektu sa deje buď v zmysle jeho 
vedomého využívania, systematizácie a zlepšovania 
existujúcich praktík, alebo ide o novú implementáciu 
spojenú s reorganizáciou smerom k projektovo 
orientovanej organizácii.



Záver

•V konkrétnom podniku alebo inštitúcii je vhodné chápať 
tento zámer ako projekt organizačného charakteru, ktorý 
bude realizovaný v štandardných krokoch. 

• Jeho súčasťou by mala byť oi aj realizácia vybraného 
pilotného projektu, na ktorom by malo byť zavedenie 
projektového riadenia odladené.



Záver

•Ak chceme, aby riadenie projektu bolo skutočne účinné a 
výkonné, musí dobre zapadať do prostredia odboru 
podnikania, v ktorom sa vykonáva. 

•Riadenie projektov musí byť prepojené s celkovou 
stratégiou organizácie.



Záver

• Toto konanie je vlastne určené na to, aby umožnilo 
realizovať stratégiu organizácie. 

•Riadenie projektov musí byť v súlade so štandardmi a 
smernicami platnými v danej spoločenskej oblasti.



Záver

• Tieto štandardy zahŕňajú aspekty organizačné, právne, 
finančné a ekonomické, aspekty ľudských zdrojov, predaja 
a marketingu, a tiež informačných a komunikačných 
technológií (ICT).



Záver

Slovo autora prednášky na záver

• Pavel Máchal

• Zemědělská 5, 613 00 Brno, Czech Republic 

• machal.pavel@gmail.com

• +420 724252636

• Táto e-learningová prednáška si kládla za cieľ 
oboznámiť odborníkov v poľnohospodárstve, 
ktorí sa špecializujú na problémy spojené s 
hospodárením s vodou v pôde s úvodom do 
problematiky projektového riadenia. 

• Vzhľadom na obmedzené zdroje či už finančné 
alebo ľudské, nedostatku času je tendencia aj v 
tejto oblasti využívať formy riadenia, ktorú nám 
umožňuje práve projektové riadenie. 

• Jeho znalosť sa teda stáva nevyhnutnou pre 
manažérov vo všetkých oblastiach ich 
profesionálneho pôsobenia.


