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Skúsenosti s riadením portfólia 

projektov a zdrojov v PSS,a.s. 

Ing. Ivan Sedláček,  

Riaditeľ IT 

PSS,a.s. 
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 Prvá stavebná sporiteľňa je špecializovaná banka na podporu výstavby 

a bývania, ktorá začala pôsobiť ako vôbec prvá svojho druhu v 

bývalých krajinách východnej a strednej Európy 

 Líder na trhu stavebného sporenia (od začiatku svojho pôsobenia 

(1992) patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim peňažným inštitúciám 

na slovenskom finančnom trhu) 

 

 

Akcionári spoločnosti: 
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG (32,5%) 

Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH, Wien (32,5%) 

Erste Group Bank AG, Wien (25,02%) 

Slovenská sporiteľňa, a. s. (9,98%) 

Predstavenie spoločnosti 
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PSS,a.s. v číslach trochu inak: 

   
...za 20 rokov svojej existencie bolo 

prostredníctvom PSS,a.s. 

investovaných 7 miliárd EUR do 

rozvoja bývania. 

Podiel PSS,a.s. k celkovej investícii do 

bývania je 40%. Ak by boli tieto 

finančné prostriedky použité len na 

výstavbu nových bytov a domov, 

vyrástla by druhá Bratislava... 

Predstavenie spoločnosti 
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Východiskový stav 

 

 

 

• Plány spracovávané v MS 

Excel alebo lokálnych 

verziách MS Project 

• Neefektívne dlhodobé 

plánovanie 

• Chýbajúca koordinácia 

projektov na bankovej 

úrovni 

• Rádovo niekoľko stoviek  požiadaviek na zmeny v 

informačných systémoch ročne 
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Východiskový stav 

Komplikované prehľady o 

typoch a objemoch 

požadovaných zmien a 

prácnosti potrebnej na ich 

realizáciu 

Limitované možnosti sledovania využitia zdrojov -> 

nákladovosti realizovaných zmien 



6 

Východiskový stav 
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Realizačný projekt 
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Realizačný projekt 

5/2012 – Kick off 

7/2012 – Návrh procesu riadenia zmien, rolí a zodpovedností 

7/2012 – Výber technologickej platformy 

8/2012 – Lokalizácia a konfigurácia vo vývojovom prostredí 

11/2012 – Dodávka testovacieho a produkčného technologického 
prostredia 

1.1.2013 – Produkčná prevádzka pre zber a správu požiadaviek o zmeny v IS 

1.4.2013 – Produkčná prevádzka pre riadenie zdrojov (len ľudské zdroje) 
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Prvé skúsenosti 

 Dôsledná evidencia všetkých požiadaviek 

 Pracuje sa len na schválených úlohách 

 Po ukončení práce pracovník jednoducho vykáže stav plnenia úlohy a 

spotrebovaný čas 

 Jednoduché prehľady o stave realizácie požiadaviek, pridružených 

rizikách, plánoch a pod.  

 Sledovanie závislostí medzi 

jednotlivými projektmi 

 Prehľad o vyťaženosti / voľných 

kapacitách zdrojov 

 Ďalšia štandardizácia a spresnenie 

procesu riadenia zmien v inf. 

systémoch a zvýšenie disciplíny. 
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Prvé skúsenosti 


