
 

 

 

 
 

 

Konferencia BPUG
TM 

SLOVENSKO 2014 
9-10. Apríl 2014, Fakulta managementu Univerzity Komenského 

 
Program  9. April 2014 

 

Podujatie moderuje:  Peter Minárik, BPUG™ SLOVENSKO 

 

PRINCE2
TM  alebo SCRUM 

 
Príďte sa inšpirovať ako realizovať  vaše projekty ziskovejšie, efektívnejšie a s vyššou dávkou motivácie a chuti do 
práce.  PRINCE2

TM
 je známy ako metodika riadenia projektov v kontrolovanom prostredí. Je veľmi často používaná 

v štátnej sfére a vo Veľkej Británii je to najrozšírenejšia metodika riadenia projektov. Agilné (SCRUM) metódy riade-
nia projektov získavajú na svojej popularite najmä tým, že prinášajú do projektov slobodu, vyššiu sebarealizáciu 
a motiváciu pre členov tímu a flexibilne reagujú na meniace sa požiadavky zákazníka. Sú aplikované najmä v IT ob-
lasti, ale ich potenciál je oveľa väčší.  4- hodinový workshop je venovaný spoznaniu metodík PRINCE2

TM
 a agilných 

metodík ako je aj SCRUM. Cieľom workshopu PRINCE2
TM

 vs SCRUM je poukázať na praktickú aplikáciu jed-
notlivých metodík. O svoje skúsenosti sa podelia fundovaný projektový manažéri, ktorí sa na konkrétnych prípado-
vých štúdiách podelia a svoje praktické skúsenosti s využitím metodík PRINCE2

TM
 a SCRUM.  V záverečnej diskusii 

definujeme výhody a nástrahy aplikácie jednotlivých metodík pri riadení projektu.   

 
 

13:30 - 14:00 Registrácia účastníkov, občerstvenie 

 
 

14:00 - 14:10 

 

 

 

14:10 - 15:10 

Otvorenie konferencie BPUG™ SLOVENSKO 

 

Peter Minárik, viceprezident  BPUG™ SLOVENSKO 
 

Pripadová štúdia SCRUM 

 

Michal Vallo, Aguarra, s.r.o. 

15:10 - 15:30 Prestávka, občerstvenie  
 

  

15:30 – 16:30 Pripadová štúdia PRINCE2
TM 

  

 

Peter Balco, HP Slovensko 
 

16:30 – 17:30 Diskusia a „Best practices“ 

 

17:30 Záver podujatia 

 

 

 

  



 

 

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV
TM

 
 

 Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou Dekana FMUK prof. RNDr. Jozefa Komorníka, Dr.Sc  

 

 

 Program  10. April 2013 
 
 Podujatie moderuje:  Peter Linhardt, STU Bratislava 
  

  

08:00 - 09:00 Registrácia účastníkov, občerstvenie 

 
 

09:00 - 09:10 

 

 

 

09:10 - 09:20 

Otvorenie konferencie BPUG™ SLOVENSKO 

 

Peter Balco, prezident  BPUG™ SLOVENSKO 
 

Príhovor Dekana FMUK 

 

prof. RNDr. Jozefa Komorníka, Dr.Sc  

09:20 - 09:45 Olympíjske hry v Sočí 

 

Ing. Boris Demeter, Slovenský Olypíjsky výbor 
 
Príprava na Olympijské hry v Soči 2014. Príprava na podujatie, priebeh podujatia a zabezpečenie 
všetkých náležitostí pre Slovenský olympijský tím v rámci tohto podujatia.  

  

09:45 – 10:10 Projekt nového operátora na evropském železničním trhu – vliv náhodných a 

nedefinovatelných veličin 

 

Jiří Schmidt Regio Jet spol.s.r.o.. 
 
RegioJet se stal v roce 2011 prvním velkým open-access operátorem na evropském železničním 
trhu.  Projekt byl připravován nepřetržitě po dobu čtyř let a v průběhu této doby byl několikrát zcela 
přepracován.   
Příspěvek se zamýšlí nad otázkou definovatelnosti projektu, kauzalitou jednotlivých kroků a mírou 
důležitosti náhodných veličin, které do projektu vstupují. Jakou důležitost a váhu v designu projektu 
hrály náhodné jevy? Do jaké míry ovlivňovali celý projekt jeho autoři a do jaké míry politické a 
ekonomické prostředí? Je toto blízké okolí tvarovatelné samotným projektem, nebo je intaktní? 
.  

10:10 – 10:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:35 – 10:55 

 

Riadenie implementácie eService platformy pre Banskobystrický samosprávny kraj 

 
Peter Fedák, Capgemini Slovensko, s.r.o. 
 
Implementácia komplexnej eService platformy, ktorej cieľom je poskytovať elektronické služby 
ľuďom online si vyžaduje náročné riadenie, bez ktorého by nebolo možné takýto projekt zvládnuť. 
Spomínaná eService platforma, známa aj pod názvom CSP (Citizen Service Platform), ktorú 
implementujeme pre región Banská Bystrica je založená na štandardných Microsoft technológiach 
(MS SharePoint, MS BizTalk, MS CRM Dynamics, MS SQL), Open Source portáli DotNetNuke, 
riešení GIS, a integrácii celkového integrovaného informačného systému BBSK na externé systémy 
štátu. eService platforma je vyvíjaná pre takmer všetky agendy Úradu BBSK pri ktorých regionálna 
samospráva interaguje a komunikuje s ľuďmi (občanmi a podnikateľmi) a zahŕňa elektronizáciu 
kompletného (end-to-end) procesu naprieč všetkými IT systémami budovanej architektúry IIS BBSK. 
Zložitosť implementácie je aj v externých integáciach na ostatné štátne systémy, ako napríklad 
integrácia na spoločné moduly ÚPVS a dostupné centrálne registre. Projekt sa dnes nachádza vo 
svojej poslednej tretine, a výsledky sa majú prejaviť už koncom tohto roku. 
 

Prestávka na kávu 

 

11:55 - 11:20 

 

Projekt optimalizácie procesov vo výrobe – nástrahy a poučenia 

 
Miloš Tomka, Tayllor&Cox Slovensko, spol. s.r.o.  
 
„Bežný“ týždeň v živote 3 projektových manažérov – na príbehu troch PM uvidíme, čo všetko musí 



 

 

dobrý projektový manažér vedieť, ovládať a dokázať, a či to stačí na to, aby sme ho považovali za 
superhrdinu. Postupne s nimi prežijeme, počas 5 pracovných dní, stretnutia projektového tímu, 
rokovania s kolegami, úradovanie po večeroch a pod., aby sme zistili, kto je najsilnejší. Čo z nich 
robí superhrdinov? Aké schopnosti im umožňujú niesť zodpovednosť za celý projekt? 
Pomenujeme si kľúčové kompetencie (znalosti, zručnosti), ktoré by mal mať úspešný projektový 
manažér a tiež spôsob ako ich spoľahlivo nadobudnúť a rozvíjať. 
. 

11:20 - 11:45 Aktivity Slovenskej pošty v oblasti eGovernmentu 

 

Ivan Bučko, Slovenská pošta, a.s. 
 
Východiská – Vznik iniciatívy pre poskytovanie nových služieb v oblasti e-Governmentu 
 

• Vznik projektu a jeho etapy 
• Čo sa podarilo 
• Doposiaľ implementované služby 
• Doposiaľ implementovaný rozsah pracovísk 
• Nepriame efekty zmien 
• Náš prístup 
• Realizácia zmeny založená na princípoch Enterprise architektúry  
• Online komunikácia založená na podporných aplikáciách 
• Čo ďalej – vízia 

 

11:45 - 12:10 Elektroskanzen  

 

Petr Čech, Muzea a Galerie Křivoklátska 

 
Ministerstvo kultury ČR prohlásilo v roce 2009 na základě předložených historických materiálů a 
prohlídkou areálu Čechova mlýna s vodní elektrárnou uvedený objekt za kulturní památku České 
republiky pod označením Elektroskanzen. Projekt elektroskanzenu byl započat v roce 2004. 
Původní strojní a elektrické vybavení od Emila Kolbena se nachází v původních budovách, kde bylo 
před 100 lety nainstalováno. Patří k nejstarším zachovalým památkám začátku elektrifikace 
třífázovým střídavým proudem. Bylo zde poprvé v ČSR použito přenosové napětí 10 kV a 
zásobován dvanáct kilometrů vzdálený mlýn, který se tak stal prvním mlýnem v ČSR poháněným 
elektrickým proudem. Více informací na www.elektroskanzen-slovice.cz 
 

12:10 - 13:10 Obed 

  

13:10 - 13:35 Osobnosť projektového manažéra - záruka kvalitnej realizácie projektu 

 
Dana Bezáková, Mária Ježíková STIMUL spol. s r.o; Johnson Controls  spol.s.r.o.. 
 

 Aké kompetencie má mať projektový manažér? Aké mám možnosti na dosiahnutie kvalitnej úrovne 
týchto kompetencií u projektových manažérov? Kde začnem, ako pokračujem a v akom čase 
ukončím projekt rozvoja projektových manažérov? Porozprávam Vám spolu s mojim pozvaným 
hosťom p. Máriou Ježíkovou príbehy osobného rozvoja projektových manažérov z našich spoločne 
realizovaných projektov. Momentálne pôsobí p. Ježíková na pozícií HR manažérky vo výrobnom 
závode Johnson Controls v Lučenci o počte 800 zamestnancov a okrem iného sa venuje spolupráci 
s univerzitami a práci so študentmi.  

13:35 - 14:00 

 

 

Cesty za divočinou 

 

Lenka Gondová, Štefan Kardoš 

 
Lenka Gondová a Štefan Kardoš predstavia súbor príprav, pred každou cestou za fotografovaním 
voľne žijúcich zvierat v prírode. Súčasťou prezentácie bude aj ukážka spracovaných výstupov. 
 

 

14:00 - 14:25 

 

 

 

 

 

Nasadenie riešenia Office 365 

 
Zuzana Kovačičová,  Fakulta managementu UK BA 
 
Popis projektu pilotného nasadenie cloudového riešenia Office 365 do univerzitného prostredia na 
Slovensku, realizovaného v spolupráci so spoločnosťou Microsoft Slovensko.  
Projekt priniesol za minimálne náklady kvalitatívne vyššie riešenie, udržateľné do budúcnosti, 
ktoré umožňuje ďalší rozvoj a inovácie v oblasti služieb pre používateľov 

 

14:25 – 14:45 Prestávka na kávu 
 



 

 

 

14:45 - 15:10 

 

Použitie SCRUM pri vývoji Skype Modern App 

 

František Kaduk, Skype, s.r.o. 
 
Praktické skúsnosti s použitím SCRUMu pri vývoji Skype Windows store app. Stručný úvod do 
SCRUMu (roly a proces), predstavenie multi-location tímu a skúsenosti ako to funguje v praxi, aké 
sú potreby a očakávania vnútri a mimo tímu. 

 

15:10 – 16:35 Transmission Shipment Control 

 

Peter Ištoňa a  Luboš Kolcun, Getrag spol.s.r.o 

 

16:35 - 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00 - 17:10 

 

 

Marketing v neziskových organizáciách 

 

Mgr. Soňa Rebrová, Nadácia Želaj si 
 
Mnohí ľudia si myslia, že organizácia pomáhajúca chorým deťom, má „automaticky“ dosť peňazí na 
to, aby mohla pracovať. Že sa im peniaze a finančné dary len tak pohrnú. Hoci niekedy naozaj máte 
výhody z toho, že robíte charitu, niekedy vám to vôbec nepomôže. Čo na ľudí funguje a čo nie, 
prečo sú rozhodnutí pomáhať a prečo niekedy zase nechcú pomôcť ani trochu? Niečo o tom, čo 
sme vyskúšali, urobili, čo od nás odkopírovali, čo pomohlo a čo zase nie, a hlavne, v čom sme iný... 
 

Záverečné poďakovanie  

 
Michal Greguš, Fakulta managementu UK BA 
 

17:10 Tombola 

 

 

  

  

 

 

 


