
Projekt a projektový manažment 

Projekt  je  pojem,  ktorý  je  bežný  aj  v  slovníku  laika  a  ktorý  používame  pri  bežnej 
konverzácii.  Ale  tak,  ako  je  tomu  aj  pri  iných  výrazoch,  aj  pojem  "projekt"  nie  vždy 
používame v takom význame, v akom ho potrebujeme poznať pre potreby problematiky 
projektového manažmentu. 

Pod pojmom "projekt" vnímame: 

•  plán (plán technického, resp. umeleckého diela  viď. napr. www.slex.sk) 

•  dokument, dokumentáciu 

•  tímové usporiadanie 

•  zadaná úloha 

Všetky  tieto  významy  sú  však  len odvodené,  resp. majú  svoj  pôvod v  reálne prežitých 
projektoch konkrétnych ľudí, ale ani jeden z nich nevystihuje jeho podstatu. 

Áno, projekt sa realizuje na základe zadanej úlohy. 
Áno, na realizácii projektu sa podieľa tím ľudí v určitom hierarchickom usporiadaní. 
Áno, v projekte sa pracuje s dokumentmi a výstupom z projektu zväčša je aj projektová 
dokumentácia. 
Áno, v projekte sa plánuje, a projektový plán je jeden z jeho hlavných dokumentov. 
Áno, ale.... 
...  projektom  nie  je  akákoľvek  úloha,  ktorá  je  zadaná,  ktorá  je  plánovaná,  ktorá  je 
vykonávaná v tíme, resp. ktorá je dokumentovaná. 

Projektom  z  manažérskeho  pohľadu  nie  je  bežná  rutinná  práca,  komunikácia  so 
zákazníkmi, prebiehajúci proces v organizácii, fungovanie centra pre zdieľané služby, ani 
vykonávanie finančných transakcií. 

Projekt je špeciálny. Odlišuje sa od ostatných "bežných" úloh, resp. činností. 

Existuje  množstvo  definícií  a  pomenovaní  projektov  (ktoré  samozrejme  spomenieme), 
pričom ich spoločným znakom je, že definujú projekt ako jednorázovú náročnú a zložitú 
úlohu, ktorá: 

•  je dočasná, a má jasne stanovený začiatok a koniec, 

•  má jasne definovaný účel (cieľ, výstup),



•  má  pridelené  obmedzené  zdroje  (ľudské,  materiálno  technické,  finančné, 
atď.). 

Aj keď sa nám na základe toho vybavia najmä veľké projekty, prevažne stavebné alebo 
konštrukčné, manažéri na všetkých úrovniach sa pri vykonávaní svojich profesií rovnako 
stretávajú  s  projektmi  rôzneho  charakteru. My  sa  s  nimi  v  osobnom  živote  stretávame 
taktiež. 

Pri pohľade  na uvedené základné charakteristiky  je  vidieť, že pri projekte  ide  naozaj o 
určité špecifické činnosti. A práve na základe týchto špecifík, resp. odlišností projektov 
vznikla aj potreba venovať sa ich manažovaniu. 

Úloha,  ktorá  je  pomenovaná  ako  projekt  je  oproti  bežným  úlohám  náročná  a  zložitá. 
Argumentuje  sa  tu  najmä  tým,  že  ak  by  sa  jednalo  o  riešenie  jednoduchého problému, 
resp.  realizácia  jednoduchej  úlohy,  nebolo  by  jej  potrebné  venovať  toľko  pozornosti,  a 
aplikovať na ňu metódy a techniky projektového manažmentu. 
Súčasne  sa  zväčša  jedná  o  jedinečnú  úlohu,  ktorá  je  pre  danú  organizáciu  nová,  t.j.  z 
riešením,  resp.  realizáciou  danej  úlohy  ešte  organizácia  nemá  dokonalé  skúsenosti. 
Častokrát  však  projekty  nie  sú  úplne  nové.  Ich  špecifickosť  alebo  jedinečnosť  môže 
spočívať  v  rozdielnych  podmienkach,  resp.  parametroch  výstupu,  oproti  úlohám,  ktoré 
boli realizované alebo riešené v minulosti. 
Takéto  úlohy,  ktoré  sa  v  organizáciách  riešia,  a  ktoré  sú  zadávané  na  riešenie,  resp. 
realizáciu  predstavujú  pre  organizácie  úlohy,  ktorými  sa  manažment  buď  snaží  riešiť 
existujúcu alebo hroziacu krízovú situáciu, alebo ktorými sa snaží využiť existujúce alebo 
potencionálne príležitosti. 
Aj preto sa v čoraz viac v súvislosti s projektmi v manažérskej praxi označujú projekty za 
nástroje na realizáciu zmien. Práve toto vnímanie projektov a  ich miesto v manažmente 
organizácií sa budeme snažiť zdôrazňovať. 

Okrem  týchto  nie  nedôležitých  znakov  však  to,  čo  projekt  takpovediac  definuje,  sú 
nasledovné tri podmienky (často označované ako tzv. trojimperatív): 

1. Projekty sú časovo ohraničené. 
Oproti "klasických" úloh, ktoré vykonávame permanentne, resp. po  ich začatí nasleduje 
ich kontinuálne opakovanie, aktualizácia, či vylepšovanie, u projektov k ničomu takému 
nedochádza. Každý projekt má  a ako si  v  neskorších kapitolách uvedieme aj musí mať 
jasne  zadefinovaný  svoj  začiatok  a  koniec.  V  prípade  pokračovania,  resp.  aktualizácie 
výsledku  ukončeného  projektu,  už  ide  o  nový  projekt  s  novým  začiatkom,  novým 
zameraním, novým rozpočtom a novým termínom ukončenia. Práve táto charakteristika 
zapríčinila, prečo má využívanie projektov a projektového prístupu v manažérskej praxi



vrastajúcu  tendenciu.  Veľké  množstvo  úloh,  najmä  previazaných  na  systémy 
manažmentu výkonnosti vyžadujú jasne definované termíny. 

2. Projekty majú jasne a jednoznačne definovaný účel (cieľ, výstup). 
Táto  podmienka  je  z  pohľadu  riešenia,  resp.  realizácie  projektu  zásadná.  Ako  náhle 
riešime úlohu, ktorej výsledok (výsledný produkt) máme zadávateľovi odovzdať v presne 
stanovenom  termíne,  potrebujeme mať  vopred dohodnutý  cieľ.  Správna,  jednoznačná  a 
zrozumiteľná  formulácia  zadania  projektu  je  základom  pre  všetky  realizačné  kroky 
projektu od plánovania až po jeho akceptáciu zadávateľom. Slúži na to, aby zmena, ktorá 
sa projektom sleduje bola naozaj dosiahnutá. 
Okrem  tohto  pragmatického  dôvodu,  má  definovanie  účelu  projektu  aj  iný  rozmer. 
Vopred  definovaný  účel  projektu  totiž  dáva  zmysel  celému  snaženiu  a  predstavuje 
výrazný motivačný faktor pre celý projektový tím k výkonu, ktorý sa od nich očakáva. 

3. Projekt je obmedzený rozsahom zdrojov, ktoré pre naplnenie cieľa môže v danom 
čase využiť. 
Tieto  zdroje  sú  vnímané  cez  vopred  presne  stanovený  limit  v  čerpaní  nákladov,  ktorý 
vychádza z potreby, resp. predpokladaného rozsahu využívania ľudskej práce, materiálu, 
technického zabezpečenia,  či  nákupu externých  služieb. Objem pridelených zdrojov  tak 
do  určitej  miery  určuje  prístup  k  riešenie,  resp.  realizácii  projektového  zadania  a 
skúsenému projektovému manažérovi tak spolu s definovanými cieľmi dotvára predstavu 
o hĺbke detailu, resp. o iných kvalitatívnych parametroch požadovaného výsledku. 

Pozrime  sa  teraz  na  ešte  na  "definície"  projektu,  tak  ako  ho  uvádzajú  rôzne  odborné 
publikácie zaoberajúce sa touto problematikou: 

Projekt  je  druh  podnikania  s definovaným  začiatkom  a cieľmi.  V praxi  závisí  väčšina 
projektov od konečných alebo obmedzených zdrojov, ktorými sa má dosiahnuť cieľ. 

Projekt  predstavuje  dočasné  úsilia  podniknuté  za  účelom  vytvorenia  unikátneho 
produktu, služby, alebo výsledku. 

Projekt  je  aktivita  obmedzená  v  čase,  realizovaná  len  jeden  krát  bez  opakovania  so 
značným množstvom charakteristických čŕt, ku ktorým patrí: 

•  výsledok  musí  slúžiť  užívaniu  po  celú  dobu  presne  určenú  zadávateľom 
projektu, 

•  úspech projektu pri jeho zahájení nie je zrejmý, 

•  trvanie projektu je časovo obmedzené, 

•  projekt je uskutočňovaný mimo bežnú podnikateľskú rutinu



•  zdroje pre realizáciu projektu sú limitované 

•  projekt má len jeden výsledok 

Projekt  je  snaha  o  dosiahnutie  zmeny,  pri  ktorej  je  realizovaných  niekoľko  činností 
vedúcich  k  vytvoreniu  produktu,  alebo  zavedenie  určitej  technológie.  Cieľového  stavy, 
alebo  výsledného  produktu  musí  byť  dosiahnuté  počas  limitovaného  času,  v  rámci 
obmedzených  zdrojov  a  nákladov  a  pri  dosiahnutí  požadovaných  kvalitatívnych 
parametrov. 
Projekt vzhľadom k svojej jedinečnosti a neopakovateľnosti, v sebe zahŕňa značné prvky 
neurčitosti a rizika. 

Odborné publikácie zamerané na projektový manažment z obľubou poukazujú na to, že 
už  starí  Egypťania,  Gréci  aj  Rimania  realizovali  projekty.  Aj  na  základe  zachovalých 
dokumentov  popsujúcich  plánovanie,  organizáciu,  frázovanie  a  kontrolu  pri  výstavbe 
dodnes  existujúcich  gigantických  stavieb,  sa  preto  zvykne  konštatovať,  že  práve  títo 
starovekí stavebníci, či architekti boli prvými projektovými manažérmi. 
V 19. a 20. storočí sa projektový manažment využíval tiež najmä v stavebníctve. 
Prevratná  zmena,  ktorá  znamenala  aj  rozvoj  teórie  projektového  manažmentu  nastala, 
keď  sa  postupne  začali  realizovať  veľké  vesmírne,  vojenské  a  veľké  štátne  projekty 
Spojených štátov Amerických, ktoré si  vyžadovali  vývin  štandardizovaných postupov a 
dokumentácie projektov. 
Nové,  praxou  overené  metódy,  techniky  a  nástroje  sa  postupne  prenášali  aj  do 
komerčného  prostredia.  V  súčasnosti  samostatný  prístup  k  manažovaniu  projektov 
využívajú  vlády,  výskumné  inštitúcie,  školy,  súkromné  firmy  aj  neziskové organizácie. 
Pravidelne  ich  realizujeme  aj  v  súkromnom  živote,  keď  napríklad  pripravujeme 
seminárnu prácu v škole, kupujeme auto alebo byt, plánujeme svadbu, atď. 

Môžeme  teda  len  zopakovať  skôr  uvedené,  a  to  že  projektmi  sa  stretávame  v  každej 
oblasti nášho života. 

Keď  už  vieme,  čo  je  to  projekt  a  čím  sa  odlišuje  od  bežných  úloh,  môžeme  prejsť  k 
charakterizovaniu prístupu k manažovaniu týchto špeciálnych úloh, ktoré sa ako už určite 
tušíte líši od manažovania bežných, štandardných činností. 

Pojem  manažment,  je  odvodený  z anglického  slova  management  /  to  manage,  čo 
znamená  riadiť,  viesť,  vládnuť.  V  súvislosti  s  úlohami,  činnosťami,  procesmi, 
zjednodušene  povedané  teda  manažment  predstavuje  cielené  aktivity  zabezpečujúce 
napĺňanie ich vopred stanovených cieľov, resp. zabezpečujúce dohľad nad ich správnym 
priebehom, či fungovaním.



Manažment,  vo  všeobecnosti,  poznáme  ako  manažment  organizácie,  manažment 
procesov organizácie, manažment podnikateľskej činnosti. Pôvodne bol v súvislosti s tým 
pojem manažment  definovaný  ako  „umenie  riadiť  podnikovú  činnosť  prostredníctvom 
ľudí“ (Mary Parker Follett). 

V rámci manažmentu sú rozvíjané a zdokonaľované činnosti, ktoré manažéri vykonávajú 
  ako  je  plánovanie,  rozhodovanie,  organizovanie,  vedenie  ľudí  a ich  motivácia,  až  po 
vytváranie a zdokonaľovanie informačných a kontrolných systémov  manažmentu. 
Pre objasnenie konkrétnych manažérskych aktivít  ktoré spolu umožňujú  vytyčovanie a 
následné dosahovanie  cieľov  podniku  je  vhodný  pohľad  na manažment  ako  na  proces. 
Podľa  neho  manažment  vyjadruje  vzájomnú  nadväznosť  a previazanosť  činností 
plánovania, organizovania, vedenia ľudí a kontroly. 
Manažment  v tomto  zmysle  vyjadruje  praktickú  činnosť  manažérov  predstavujúcu 
riadene  podniku  alebo  inej  organizácie,  či  inštitúcie.  Znamená  to,  že manažéri  v rámci 
manažmentu  stanovujú  ciele,  vymedzujú  úlohy,  zabezpečujú  zdroje,  zapájajú  ľudí  do 
činnosti, koordinujú činnosti a vykonávajú kontrolu plnenia vytýčených cieľov. 

Projektový  manažment  z  tohto  uhla  pohľadu  s  prihliadnutím  na  jeho  špecifiká  je  asi 
najvýstižnejšie  možné  charakterizovať  spôsob  riadenia  a koordinácie  ľudských 
a materiálnych zdrojov počas životnosti projektu pri použití moderných techník riadenia 
na  dosiahnutie  vopred  určených  cieľov  v danom  rozsahu,  nákladoch,  „čase“,  kvalite 
a spokojnosti účastníkov projektu. 
Projektový  manažment  sa  tak  snaží  zabezpečiť  taký  priebeh  a realizáciu  definovaných 
zámerov,  ktoré  budú  zodpovedať  daným  cieľom  a úlohám.  A  úspešné  riešenie 
projektových  úloh  samozrejme  predpokladá  uplatnenie  množstva  metód,  techník, 
postupov  a nástrojov    a  to  hlavne  v plánovaní,  organizovaní  a kontrole  projektových 
prác. 

Projektový manažment je teda jedinečný (a odlišný od "ostatných" manažérov) v tom, že 
sa  nesnaží optimalizovať  riešenie úlohy za každú cenu, ale  rieši  ju  tak, aby projekt bol 
splnený  v požadovanom  termíne  a aby  zdroje  boli  rozložené  a využívané  počas  celej 
realizácie  projektu.  Jeho  sila  spočíva  vo  variantnosti  a neustálej  aktualizácii  modelovej 
situácie podľa reálne sa meniacej skutočnosti. 
Projektový  manažment  a všeobecný  manažment  sa  líšia  nielen  používanými  nástrojmi 
a technikami,  ale  aj  celkovým  prístupom  k riadenému  objektu.  Úlohou  všeobecného 
manažmentu je riadiť podnik alebo organizáciu s cieľom zabezpečiť ich trvalú existenciu, 
zatiaľ  čo  cieľom  projektového  manažmentu  je  realizácia  projektu  v stanovenom  čase, 
nákladoch  a kvalite  –  objekt  riadenia  (projekt)  je  konečný,  dočasný,  čo  relativizuje  aj 
existenciu projektového manažmentu. 
Najvýznamnejším  činiteľom  na  úspešné  zvládnutie  projektu  je  kvalifikovaný  vedúci 
projektu. Funkcia vedúceho sa odlišuje tak od bežného typu vedúceho pracovníka, ako aj 
špecialistu.  Ťažisko  jeho  kvalifikácie  nespočíva  vo  vecnej  odbornosti,  ale



v schopnostiach  a povahových  črtách.  Ide  hlavne  o  organizačné  schopnosti  a umenie 
viesť ľudí. 

Náročnosť  projektového  manažmentu  vyplýva  z náročnosti  projektov,  ich  jedinečnosti 
a časového ohraničenia, čo si vyžaduje náročnú prípravu a jedinečný spôsob riadenia. 

V  rôznych  literatúrach sa môžeme stretnúť s veľmi podobnými  vyjadreniami  v zmysle, 
čo  tvorí  úspech  projektového  manažmentu,  resp.  aké  sú  kritické  faktory  úspechu  pri 
projektovom manažmente. To, čo je v tomto smere zaujímavé  je to, že medzi hlavnými 
kritériami (čo neznamená, že nie sú pre výkon funkcie projektového manažéra potrebné) 
sa  neobjavili  kritériá,  ktoré  by  sa  viazali  k  špecifickým  odborným  znalostiam, 
technickým  zručnostiam,  resp.  vybaveniu  informačnokomunikačnými  technológiami. 
Ako hlavné (najdôležitejšie) faktory sa však uvádzali nasledovné: 

•  mať správne definovaný cieľ (zameranie), 

•  mať „sponzora“ (s autoritou, silou, ...), ktorý presadzuje potrebu realizácie projektu 
a ktorý prípadné požiadavky projektového manažéra (realizátora) dokáže vo vedení 
organizácie (zadávateľa) presadiť, 

•  mať  zabezpečené  dostatočné  (potrebné)  zdroje    najčastejšie  vyjadrené  cez 
rozpočet, 

•  chcieť  uspieť  (snaha  o  dosiahnutie  cieľa)    vnútorná  motivácia  (presvedčenie  o 
potrebe,  zmysle,  význame  a  prínosoch  zmeny  v  organizácii  zadávateľa) 
projektového  manažéra  ale  taktiež  členov  projektového  tímu  je  najväčším 
predpokladom úspechu projektu, 

•  podpora manažmentu (vrcholového manažmentu zadávateľa, ale aj realizátora). 

Na záver by sme mali zhrnúť hlavné prínosy projektového manažmentu, a naznačiť tak 
hlavné znalosti, ktoré by ste mali v tejto problematike získať: 

•  organizovaný prístup k riešeniu projektu, 

•  vytváranie dôveryhodného plán (časového, plánu zdrojov), 

•  identifikácia priorít (na čo zamerať dôraz), 

•  identifikácia problémov skôr než nastanú (manažment projektových rizík), 

•  zefektívňovanie realizácie projektov (šetrenie času, zdrojov, peňazí), 

•  manažérsky  prístup  k  monitoringu  a  kontrole  realizácie  projektu  (projektových 
prác).


