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PROJEKTOVÉ RIADENIE 
 

Projekt je organizovaný vývoj hmatateľného alebo nehmatateľného koncového 
produktu, ktorý má jasne stanovený začiatok a koniec a je preukázateľne 

realizovateľný. 
 
 

 

KONZULTANTKA 

RNDr. Marta Krajčíová  
konzultantka Business Process Management  
Krížna 20, 811 07 Bratislava  
mobil: +421 911 556 331  
e-mail: mail@krajciova.sk  
web: www.krajciova.sk 
blog: martakrajciova.blogspot.com 
blog: martaknihy.blogspot.com 
blog: martaznalosti.blogspot.com 

BALÍČEK SLUŽIEB 

Inicializácia projektu 
 
Vzdelávanie projektového riadenia 
 

 Projektové riadenie 
 
Audit projektového riadenia 
 

 

 Príprava auditu 

 Realizácia auditu 

 Vyhodnotenie auditu 
  

Definovanie požiadaviek zákazníka 
 
 

 Zorganizovanie workshopu u zákazníka k požiadavkám 

 Realizácia  workshopu k požiadavkám 

 Vypracovanie Katalógu požiadaviek 

 Preskúmanie požiadaviek zákazníka 
 
Projekt 

 
Príprava projektu 
 

 

 Plánovanie 

 Organizovanie 

 Vedenie tímu 

 Komunikácia 

 Riadenie rizík 

 Motivácia 

 Kick off projektu 
 
Realizácia projektu 

mailto:mail@krajciova.sk
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 Delegovanie 

 Koordinácia 

 Kontrola 
 
Ukončenie projektu 
 
 

 Spracovanie záverečnej správy 

 Meranie spokojnosti zákazníka 

 Odmeňovanie 

 Spracovanie skúseností z projektu 

 Kick out projektu 

HLAVNÉ VÝHODY PROJEKTOVÉHO RIADENIA 

 Zlepšenie riadenie zamestnancov. 

 Zlepšenie organizácie práce. 

 Zlepšenie sledovanie plnenia úloh. 

 Optimalizácia práce zamestnancov. 

 Sprehľadnenie ekonomiky práce. 

 Zavedenie poriadku a disciplíny. 

 Zlepšenie kvality výstupov. 

 Zlepšenie času dodania výstupných produktov. 

 Štandardizácia dokumentácie riadenia. 

 Zvýšenie zisku firmy. 

IMPLEMENTÁCIA PROJEKTOVÉHO RIADENIA 

Kedy je vhodné implementovať projektové riadenie: 

 Pri zavádzaní procesného riadenia.  

 Pri zlepšovaní procesov a zmene organizácie práce. 

 Pri koordinácii práce viacerých tímov na jednej zákazke. 

 Pri zmene organizačnej štruktúry. 

 Pri zavádzaní maticovej organizačnej štruktúry. 

 Vo firme, ktorá nemá organizačnú štruktúru a chce zaviesť novú organizáciu práce. 

 Pri poskytovaní služieb viacerým zákazníkom.  

CENOVÁ PONUKA 

V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte: 
 
 

mail: mail@krajciova.sk 
mobil: +421 911 556 331 

OBJEDNÁVKA  

V prípade Vášho záujmu o balíček služieb, prosím o zaslanie objednávky:  
 
 

mailto:mail@krajciova.sk
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RNDr. Marta Krajčíová  
konzultantka 
Business Process Management 
Krížna 20 
811 07 Bratislava  
 
Č. OŽP-A/2006/12313-2/CR1 
Č. živnostenského registra: 110-159506 
IČO: 43 070 272 
DIČ: 1043652720 
Bankové spojenie: 2625735532/1100 

REFERENCIE 

 
 
 

 Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná 

 Chemosvit, a.s. Svit 

 IDS Scheer Slovakia, s.r.o. Bratislava 

 Informačné centrum podnikateľov, s.r.o. Žilina 

 KOVOTVAR, v.d. Kúty 

 Neografia, a.s. Martin 

 PAKKO holding, Ukrajina 

 SEPS, a.s, Bratislava 
 

 

 
 


