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Predstavenie spoločnosti S&K Management Systems 

  Slovenská konzultačná spoločnosť 
65 zamestnancov 

  4 divízie  
  Divízia Outsourcing ekonomických 
činností – auditorstvo 

  Divízia Business Consultingu 
  Divízia Euroconsultingu 

  Divízia IT 
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Skúsenosti s projektmi blízkymi k projektom na Informačnú 
spoločnosť: 
 

    Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb 
verejnej správy na Slovensku  

   Vypracovanie štúdie zavádzania eGovermentu pre štátny  
sektor 

 
  Cieľ projektu: Hlavným cieľom príspevku je predstaviť projekt, ktorého 

cieľom bolo predložiť ucelený návrh, ako koncepčne budovať 
elektronickú verejnú správu na území Slovenska prostredníctvom 
zavádzania elektronických služieb.  
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Skúsenosti s projektmi blízkymi k projektom na  
Informačnú spoločnosť: 
 

Procesné analýzy a zavádzanie procesného riadenia 
 

  Mestský úrad Malacky 

  Mestský úrad Prešov 

  Národná diaľničná spoločnosť 

  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
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Skúsenosti s projektmi blízkymi k projektom na  
Informačnú spoločnosť: 
 

 

   Vypracovanie projektovej žiadosti na vypracovanie 
štúdie uskutočniteľnosti pre potreby PSK 

    

   Vypracovanie projektovej žiadosti pre potreby 
mestských úradov – mesta Trenčín 

                     - mesta Revúca 

                     - mesta Krompachy 
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Naše vnímanie previazanosti hlavných cieľov budovania 
Informačnej spoločnosti vo verejnej správe 

Zjednodušiť: 
Procesné riadenie 

Optimalizáciu procesov 

Znížiť náklady: 
ABC/M 

Zlepšiť: 
Benchmarking procesov 

Best practice 
 

 
Kvalita: 

ISO 
EFQM 
CAF 

 

ZLEPŠIŤ SA 
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Chceme byť lepší – ako na to? 

PROCESY 
identifikácia procesov a 
optimalizácia procesov 

MANAŽÉRSTVO KVALITY 
štandardy riadenia kvality – 

ISO, EFQM, CAF 

MANAŽMENT NÁKLADOV 
znižovanie a efektívne riadenie 

nákladov 

BENCHMARKING 
výsledky - procesy 

IKT 
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Krátke predstavenie procesného riadenia a 
procesného modelu: 

   

Stratégia
a rozvoj

Riadenie
komunikácie

Riadenie
kvality

Riadenie
rizík

Poskytovanie
poradenských

služieb

Implementácia
a podpora SW

produktov

Podpora
a údržba

SW riešení

Poskytovanie
vzdelávacích

služieb

Riadenie
ľudských
zdrojov

Finančné
riadenie

a účtovníctvo

Riadenie
IT

Riadenie
zdrojov

a logistika

Riadiace procesy

Hlavné procesy

Podporné procesy
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Krátke predstavenie procesného riadenia a procesného modelu: 

 Každú organizáciu je možné vnímať ako systém procesov, aktivít a 
činnosti, ktoré je potrebné vykonávať na to, aby organizácia plnila 
svoje poslanie. Procesy, ktoré priamo alebo nepriamo podporujú 
poslanie organizácie, musia byť v organizácii vykonávané bez 
ohľadu na systém riadenia, organizačnú štruktúru a vzťahy medzi 
organizačnými útvarmi.  

    Organizácie sa navzájom medzi sebou líšia hlavne spôsobom, ako sú 
v nich jednotlivé procesy vykonávané a riadené, čo má priamy 
dopad na celkovú efektivitu organizácie.  

    Pre udržanie konkurencieschopnosti organizácie je dôležité 

prispôsobiť organizačný model a systém riadenia interným 

procesom tak, aby bolo možné procesy priamo riadiť, kontrolovať, 

stanovovať pre ne meradlá výkonnosti a mať možnosť ich neustále 

zlepšovať. 
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Krátke predstavenie procesného riadenia a procesného modelu: 

     

    „Cieľom Business Process Reengineering (ďalej ako „BPR“) je 

urobiť prvý krok ku produktovo a procesne riadenej firme: 

Radikálnym spôsobom narovnať jej procesy. Tento zásadný krok je 

potrebné realizovať pri každej zmene vonkajších podmienok firmy 

– procesy musia sledovať vývoj firmy.“ [A.W. Scheer] 

     Úspešná implementácia BPR má za následok zvýšenie výkonnosti 

celej organizácie v oblastiach riadenia nákladov, kvality a časového 

cyklu. BPR je možné realizovať aj iba vo vybranej časti 

organizácie, ktorej hranice sú určené na základe hraníc procesov 

(napr. procesy týkajúce sa zákazníkov). 
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Krátke predstavenie procesného riadenia a procesného modelu: 
 

  Prínosy z realizácie projektu: 
 
  Zefektívnenie vykonávania procesov v dôsledku zmeny ich 

vykonávania (zmena krokov, systémov, nadväzností...) 

  Zefektívnenie vykonávania procesov v dôsledku organizačnej zmeny 
(proces „netečie“ cez viaceré organizačné jednotky, presné 
stanovenie zodpovedností a nadväzností procesov) 

  Vyriešenie konkrétneho problémového procesu na základe jeho 
detailnej analýzy 

  Návrh nového organizačného usporiadania – organizačná štruktúra 
je navrhnutá podľa vykonávaných procesov, určenie zodpovednosti 
za daný proces 

  Návrh nového systému ekonomického riadenia (v niektorých 
prípadoch sa navrhuje nový ekonomický model) 
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Spojenie procesného riadenia a informačnej spoločnosti 

  Zavádzanie informačného systému je spojené s definovaním 
prebiehajúcich procesov v organizácii 

 
  Sú dva prístupy k zavádzaniu informačných systémov v organizácii:  

 
   – informačný systém sa zavádza podľa nastavenia informačného 

systému 
 
   - informačný systém sa zavádza podľa potrieb organizácie na 

základe definovaných a vylepšených procesov 



Názov prezentácie : O príprave projektov financovaných EÚ 
Prezentuje :Peter Vilim  

SKMS 
Dátum : 28 – 30.11.2006 

 
 

Benchmarking a verejná správa  

„Metóda porovnávania sa s lepšími“ 

„Zlepšovanie sa učením od ostatných“ 

„Metóda riadenia kvality“ 

„Nástroj trvalej optimalizácie“ 

„Spôsob hľadania vzoru – „Best Practice“ 

 

Benchmark = štandard, porovnávací bod 
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Typy benchmarkingu 
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Význam a hodnota benchmarkingu 

Porovnanie 
výkonnosti 

O koľko zlepšiť 
výkonnosť? 

Pochopenie 
výkonnosti 

Ako zlepšiť 
výkonnosť? 

Zlepšenie 
výkonnosti 

20% Hodnoty 
Benchmarkingu 

80% Hodnoty 
Benchmarkingu 
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Skúsenosti s benchmarkingom 

V rámci podpory občianskeho združenia 
Európske Centrum Manažmentu: 

 
  Benchmarking základných škôl v zriaďovateľskej 
kompetencii miest 

  Benchmarkingová iniciatíva miest 
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Náš prínos k projektom v oblasti Informačnej 
spoločnosti  

  Navrhneme zlepšenia procesov 
  Zvýšime efektívnosť procesov 
  Zvýšime kvalitu procesov  
  Znížime náklady na procesy 
  Vypracujeme funkčnú špecifikáciu pre 
projekty zavádzania informačných 
systémov 
  Vypracujeme štúdiu uskutočniteľnosti 
pre projekty zavádzania informačných 
systémov a samotnú žiadosť 
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Kontakt 

 
Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na 

vzájomnú spoluprácu 
 

Mgr. Peter Vilim 

S&K Management Systems, spol.  s r.o. 
Záhradnícka 72 

821 08 Bratislava 

www.skms.sk, vilim@skms.sk 
 


