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Rošáda vo vedení PMI Slovakia
Aprílové voľby do boardu PMI Slovakia priniesli zmenu na najvýznamnejšom poste.
Doterajší prezident PMI Slovakia, Ľubomír
Slocík, sa rozhodol nekandidovať na túto
pozíciu na ďalšie volebné obdobie
a zároveň navrhol na pozíciu prezidenta
združenia doterajšieho viceprezidenta pre
komunikáciu Daniela Podolského, ktorého
valné zhromaždenie do čela PMI Slovakia aj
zvolilo. Prvý prezident v histórii nášho združenia sa však s predstavenstvom nelúči,
keďže bude v najbližšom volebnom období
zastávať pozíciu viceprezidenta pre externé
vzťahy a naďalej tak propagovať projektové
riadenie a PMI na Slovensku.

Daniel Podolský patrí k zakladajúcim členom PMI Slovakia a pôsobí v projektovom
riadení viac než 15 rokov. Ako uviedol
v rámci svojej kandidatúry, svoje úsilie na
pozícii prezidenta by chcel venovať predovšetkým nasledujúcim štyrom oblastiam:
 Formalizovanie najdôležitejších procesov ako strategické plánovanie, marketing, profesionálny rozvoj súčasných členov a akvizícia nových;
 Vylepšenie technickej platformy, ku ktorej patrí elektronická komunikácia
a webová stránka;
 Zvýšenie počtu individuálnych členov



združenia PMI Slovakia na 100;
Spopularizovať
projektové
riadenia
a značku PMI na Slovensku zaangažovaním čo najväčšieho počtu externých
partnerov.

Okrem prezidenta a viceprezidenta pre externé vzťahy sa na valnom zhromaždení
volili aj viceprezident pre financie a majetok
a viceprezident pre podujatia, pričom Rastislav Igliar a Peter Mikoláš boli potvrdení vo
svojich doterajších funkciách.

OBSAH
strana 2
Novinky a udalosti zo
života PMI Slovakia
strana 4
LIM Barcelona

Gratulujeme a želáme veľa úspechov!

Ocenenie práce PMI Slovakia
Sme radi, že našu prácu si všimli aj v centrále PMI, kedy PMI Slovakia zaujala ako
jedna z najlepších kapitol čo do udržateľnosti členstva. Tento koeficient sa pohybuje
dlhodobo nad 70% - to znamená, že viac
ako 2/3 členov PMI Slovakia si svoje členstvo aj pravidelne obnovuje. Popri raste
počtu členov je „retention“ druhý najdôležitejší ukazovateľ úspešnosti konkrétnej kapitoly. Na základe dosiahnutých výsledkov
bola PMI Slovakia zaradená do užšieho výberu pre Chapter of the Year Award.
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boli PMI výrazy, resp. ich definície zrozumiteľnejšie a
dali sa lepšie pochopiť jednotlivé rozdiely a významové odtiene. PMI lexikón obsahuje:

Je nás sedemdesiat!



Anglický výraz z PMI štandardov



Najvhodnejší slovenský ekvivalent tohto výrazu



Alternatívne slovenské výrazy, ktoré možno považovať za vhodnú alternatívu najvhodnejšieho slovenského ekvivalentu

Trend, ktorý sa prejavil koncom roka 2015, kedy sa
počet našich členov prehupol prvý raz cez číslo 60,
pokračuje aj v tomto roku. Vedenie PMI Slovakia  Anglickú definíciu výrazu z PMI štandardov
s potešením prijalo nielen správu o užšej nominácii  Preklad anglickej definície do slovenčiny
pre Chapter of the Year Award, ale aj fakt, že
v polovici mája tohto roku počet členov PMI Slovakia
prvý raz prekročil číslo 70. Miestne kapitoly sú totiž
ideálnym spojením s miestnou i globálnou PM komunitou. Členovia PMI zdieľajú svoje skúsenosti a myšlienky a vytvárajú nové vzťahy na akciách PMI nielen
Online verzia PMI lexikónu je k dispozícii tu.
na Slovensku, ale vo viac ako 180 krajinách sveta.
Novými členmi PMI Slovakia sa od februára 2016 stali: Henrieta Kostková, Peter Hlohinec, Chris Clarke,
Lukáš Frk, Peter Kummer, Michal Mokroš, Jozef Nagy, Ľubomír Chmura, Monika Kozmerová, Silvia Kováčiková, Martin Sliva, Zuzana Štefánková, Marián
Jurenka, Henrieta Kosková a Elemér Csomos.
Vitajte medzi nami!

Marcové stretnutie PMI Slovakia
Témou marcového stretnutia našej komunity, ktoré sa
tentokrát konalo v HPE, bola synergia v projektovom
tíme. Prednášateľ PhDr. Mojmír Kališ, PhD vo svojej
prezentácii vysvetlil, aké sú kľúčové schopnosti projektového manažéra na dosahovanie súladu vo svojom tíme a aké úskalia sú s týmto úsilím spojené.

PMP® certifikáciu získal Lukáš Miklušák.
Srdečne gratulujeme!

PMI Lexicon: Slovenská verzia
Pre projektovú komunitu je k dispozícii 1.vydanie PMI
lexikónu, t.j. anglicko-slovenského slovníka výrazov a
definícií projektového riadenia podľa metodiky Project
Management Institute.® PMI lexikón vo svojom prvom vydaní zahŕňa preklad viac než 650 výrazov zo
štandardov PMI pre riadenie projektov, programov a
projektového portfólia, ktoré boli rozšírené o niekoľko
spojení, ktoré síce PMI priamo nedefinuje, ale často
používa vo svojich textoch a ktoré treba vysvetliť, aby Prezentácia je k dispozícii tu.
Interesting things happen when you get involved with PMI.
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Prednáška k WBS

Najbližšie stretnutie PMI Slovakia

Aprílovému valnému zhromaždeniu a voľbám do Najbližšie stretnutie našej kapitoly sa uskutoční 23.
predstavenstva predchádzala prednáška na tému júna v nových priestoroch PWC na tému:
WBS a ako k nej pristupovať. Hoci WBSka je považo-

How Can A Project Manager Handle
His/Her Occupancy and Balance His/
Her Personal and Professional Life

lektor: Ing. Miriam Lacho(va)

vaná za štandardný nástroj projektového riadenia,
pohľady na jej využitie a prínosy sú rôzne a menili sa
aj v čase.
Prezentácia je k dispozícii tu.

Global Environment in Program Delivery
V poradí štvrté odborné stretnutie tento rok sa uskutočnilo v priestoroch AT&T. Miroslav Altman, ADP sa
venoval vplyvom globálneho prostredia na programové výstupy a príprave, ktorú treba v takýchto situáciách absolvovať. Odborný výklad bol doplnený celým
radom praktických príkladov.

With support from:

Prihlásiť sa na akciu možno tu.
Interesting things happen when you get involved with PMI.
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účastníci mohli nielen lepšie spoznať, ale aj bližšie
zoznámiť s globálnymi plánmi a iniciatívami PMI a
novinkami, ktoré pomáhajú pri riadení lokálnych kapitol a zvyšujú tak pridanú hodnotu členstva. Zástupcom PMI Slovakia sa podarilo stretnúť osobne aj s
prezidentom PMI, pánom Markom A. Langleym, a vymeniť si tak priamo s najvyššou autoritou názory na
dianie v organizácii a jej budúce smerovanie.

EMEA LIM Barcelona
Leadership Institute Meeting EMEA regiónu v hlavnom meste Katalánska bol skvelou príležitosťou na
stretnutie 250 dobrovoľníkov, ktorí sa angažujú v projektovom riadení pod hlavičkou PMI. Napriek všeobecnému presvedčeniu i častej kritike, že PMI je
americkou organizáciou, stretnutia LIM dokazujú, že
opak je pravdou. Práve PMI EMEA región, kde patrí
aj Slovensko, jednoznačne demonštruje, že PMI podporuje kultúrnu diverzitu projektového riadenia a
umožňuje udržovať a rozvíjať kontakty s mnohými
inými kapitolami v regióne a sprostredkováva tak svojim členom poznatky a skúsenosti z
ostatných
krajín.
Pravidelné
LIM
stretnutia, ktoré sa
konajú vždy v inej
krajine, sú ideálnou
formou na výmenu i
tvorbu poznatkov o
PMI a jej členoch.

PMI Africa Conference
Ďalšie významné PMI podujatie v EMEA regióne sa
uskutoční koncom augusta v africkej Ghane. Organizátormi druhého ročníka konferencie sú: Kamerun.,
Uganda, keňa, Republika Južná Afrika, Ghana, Nigéria, Senegal, Tanzánia a Pobrežie Slonoviny.

V Barcelone sa počas prvého májového víkendu uskutočnilo viac než 60
odborných prednášok a interaktívnych
sedení, kde sa
Interesting things happen when you get involved with PMI.
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Konference PM Zlín 2016
V dňoch 18. a 19. mája
sa v Zlíne stretli už po
deviaty raz zástupcovia
a nadšenci projektového
manažmentu
z oboch
strán rieky Moravy. Tohtoročnou ústrednou témou bola „minulosť vs.
budúcnosť“ projektového
riadenia. Odborný program bol po oba dni na
vysokej úrovni, keďže sa
na podujatí po prvý raz
stretli zástupcovia piatich
najväčších projektových
združení na území bývalého Česko-Slovenska: popri PMI Slovakia samozrejme nemohla chýbať ani česká PMI, ďalej sa ho zúčastnili zástupcovia Spoločnosti pre projektové riadenie tak zo Slovenska ako aj z Českej republiky
a päticu dopĺňala Komora projektových manažerů.
Ku konferencii v Zlíne patrí už tradične hojnosť dobrého jedla, tentokrát obohatená aj o ochutnávku skvelých moravských vín a večernú prechádzku po Zlíne
spojenú s návštevou domu Tomáša Baťu.
Ďakujeme Ing. Eve Švirákovej, PhD., manažérke
konferencie za skvelý zážitok a už teraz sa tešíme na
jubilejný 10. ročník! (Viac)

Interesting things happen when you get involved with PMI.
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Projekt roka 2016

IPMA a PMI. Účasť v súťaži je výhodou aj pri certifikácii a recertifikácii projektových manažérov.

Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI Slovakia
Zúčastniť sa môžu projekty, súvisiace so SlovenChapter v spolupráci s portálom efocus.sk vyhlasujú
skom, bez ohľadu na hospodárske odvetvie, lokalitu
už 4. ročník súťaže Projekt roka.
alebo pôsobenie vo verejnom, neziskovom či súkromnom sektore. To sú všetky projekty slovenských orgaRegistrácia prebieha do 30.6.2016.
nizácií, uskutočnené kdekoľvek na svete, a tiež, ak
boli uskutočnené v spolupráci so zahraničnými organizáciami. Vítané sú aj projekty zahraničných organizácií, ktoré riadil slovenský manažér. Jedna organizácia, alebo samostatná organizačná jednotka môže
prihlásiť do súťaže len jeden projekt. Ocenenia od
iných organizácií sú prípustné. Členstvo manažéra
projektu, členov projektového tímu alebo ich zamestnávateľa v SPPR alebo PMI Slovakia Chapter nie je
podmienkou.
Záujemcovia o účasť sa môžu zaregistrovať vyplneZástupcovia vyhlasovateľa
ním formulára: http://goo.gl/forms/eaDLacitcV. Súťaž
súťaže za SPPR a PMI Slosa otvorí, ak sa do nej v stanovenom termíne do 30.
júna zaregistruje 5 a viac prihlasovateľov projektov,
vakia Chapter odovzdajú víktorých po splnení tejto podmienky vyzve organizátor,
ťazovi na záver konferencie
aby vyplnili riadnu prihlášku a súvisiace dokumenty eFocus „Projektový manažment“ 19. októbra 2016
obsiahnuté v bode “k” podmienok súťaže (podmienky osvedčenie „Projekt roka 2016”. Tento projekt môže
tu, alebo na stránke: http://bit.ly/1WAtsKW)
používať logo SPPR a PMI Slovakia Chapter titul
„Projekt roka ”. Osvedčenie o úspešnej účasti v súťaNeváhajte a zapojte sa!
ži dostanú aj ďalší dvaja najlepší finalisti. Výsledky
Súťaž „Projekt roka“ je jedným z prostriedkov, ktorými súťaže budú medializované na portáli efocus.sk, na
SPPR a PMI Slovakia Chapter napĺňajú svoje posla- internetových stránkach SPPR a PMI Slovakia Chapnie podporovať profesionálny rozvoj projektového ria- ter, ako aj v ďalších partnerských printových a elekdenia aj zvyšovaním kvalifikácie odborníkov a propa- tronických médiách.
gáciou skutočných profesionálov. Vyhlasovateľmi súťaže sú Spoločnosť pre projektové riadenie a PMI
Slovakia Chapter. Organizátorom je portál efocus.sk,
dlhoročný usporiadateľ odborných konferencií Projektový manažment.
Každý účastník súťaže získa jedinečnú príležitosť porovnať riadenie a výsledky svojho projektu s projektom víťaza súťaže a jeho hodnotením. Veľkým prínosom je aj motivácia projektového tímu s ambíciou používať najlepšie postupy profesionálneho riadenia
projektov, odporúčaných profesnými organizáciami
Interesting things happen when you get involved with PMI.
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Zľava pre členov PMI Slovakia vo výške 10%
Názov: PROJEKTOVÉ MYSLENIE, sprievodca súborom znalostí
Anglický názov: A Guide to the PROJECT THINKING Body of Knowledge (PTBOKTM Guide)
Autor: doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
Počet strán: 512 (dvojjazyčne)
Počet obrázkov: 135 v anglickej a 135 v slovenskej časti textu.
Rozmery: 200 x 260 mm
Väzba: brožovaná
Vydanie: prvé, anglicko-slovenské
Rok vydania: 2015
ISBN: 978-80-971982-1-3
PROJEKTOVÉ MYSLENIE (PTBOK™ Guide) je prvá originálna anglicko-slovenská publikácia
o základných a všeobecne platných princípoch projektového riadenia vydaná na Slovensku.
Autorom knihy je doc. Ing. Petr Všetečka, PhD., dlhoročný pedagóg, bývalý
vysokoškolský učiteľ, dnes konzultant a školiteľ v oblasti riadenia projektov.
Je senior projektovým manažérom, držiteľom medzinárodných certifikátov
projektového riadenia IPMA Level B® a PRINCE2®, členom Spoločnosti pre
projektové riadenie (SPPR). Je tiež zakladateľom odborného portálu
www.projektoveriadenie.sk.
Kniha PROJEKTOVÉ MYSLENIE dáva návod „Ako uchopiť nápad, inováciu
alebo zákazku a zrealizovať ju do úspešného konca“. Kniha veľmi názorným
spôsobom a zrozumiteľným jazykom popisuje základné princípy prípravy, plánovania, realizácie a ukončenia ľubovoľnej aktivity (projektu). Práve preto je
využiteľná tak pre pracovníkov neziskových organizácií, štátnej správy, vedeckých inštitúcií, pedagogických pracovníkov a študentov, tak aj pre manažérov slovenských či zahraničných firiem.
Publikácia bola predstavená aj na tohoročnej Konferencii PM v Zlíne.
Kniha je vhodná pre široké spektrum čitateľov a môže slúžiť ako:


praktický manuál na riadenie projektov,



vnútroorganizačná metodika riadenia projektov a zákaziek,



učebnica projektového manažmentu

a podobne.

Kniha môže veľmi dobre poslúžiť ako alternatívny anglicko-slovenský študijný materiál pre projektových
manažérov organizovaných v Chapter PMI Slovensko. Kniha bola na slovenský trh uvedená slávnostným krstom v máji 2015. Knihu si môžete objednať na stránke: www.ptbok.com. Komerčná cena je 55 €.
Pre členov Chapter PMI Slovensko je ponúkaná s 10% zľavou. Pri odbere viacerých kusov sú ponúkané
výrazné množstevné zľavy, viacej na asistent@garantpp.sk.
Good things happen when you get involved with PMI.
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Ako úspešne zriadiť projektovú kanceláriu poskytovania informácií o stave projektov postačuje
a dotknutým stranám vyhovuje.

Zriadenie
projektovej
kancelárie (PMO) je organizačná zmena ako
každá iná, preto k nemu
treba aj tak pristupovať.
Organizácie, ktoré siahnu po PMO, tým automaticky spúšťajú aj nerutinnú, časovo ohraničenú
aktivitu, čiže projekt,
a preto musí byť postup
pri zavádzaní PMO obdobný ako pri iných projektoch: najskôr treba zanalyzovať jestvujúcu situáciu, následne na podklade zistení navrhnúť vhodné riešenie a nakoniec ho implementovať a uviesť do života. Dôležitá je nielen potreba ale aj akceptácia PMO, preto sa musia do procesu
zapojiť čo najskôr všetky dotknuté strany a tiež je nevyhnutné obsah PMO a formu jeho zavádzania prispôsobiť potrebám a kultúre organizácie, v ktorej
k tejto zásadnej zmene dochádza. Keďže v prvom
rade treba brať do úvahy vyspelosť organizácie ohľadom projektového riadenia, neexistuje jeden paušálny návod, ako pri implementácii PMO postupovať,
hoci možno definovať spoločné prvky, ktoré treba
mať pri zavádzaní na pamäti. Sú to tieto:
Analýza existujúceho stavu
Ako už bolo naznačené, prvým krokom je analýza
skutočného stavu vecí a potrieb, ktorá zahŕňa používanú projektovú metodiku, relevantné procesy
a nástroje na ich podporu charakter projektov ako aj
ich nedostatky. Zároveň je nevyhnutné definovať, aký
typ úlohy organizácia považuje za projekt - pričom
možno vytvoriť niekoľko kategórií ako malý, stredný,
veľký projekt, prípadne program - a tiež určiť, kde je
hranica medzi projektmi a líniou. Na základe týchto
charakteristík sa dá zostaviť prvý zoznam projektov,
resp. projektových aktivít, ktorý možno následne prioritizovať a použiť pre ďalšie rozhodnutia, najmä pokiaľ
ide o zmysluplnosť jednotlivých projektov z pohľadu
cieľov a potrieb organizácie. Ďalej treba prehodnotiť
povahu a postoj projektmi dotknutých strán, používané komunikačné kanály a preveriť, či spôsob a forma

V projektoch používané procesy je potrebné kriticky
zhodnotiť aj z pohľadu používaných nástrojov
a postupov a overiť, či sú vhodné pre daný účel. Ďalej
je nutné zaoberať sa vzťahom projektov ako dočasných útvarov k permanentnej organizácii, najmä
z pohľadu kompetencií a právomocí, zistiť, či má organizácia dostatok vhodných projektových manažérov a ako je definovaný a zabezpečený ich profesný
rozvoj, napr. školenia a ich ďalší kariérny rast. Na základe týchto zistení sa už dá vcelku dobre odhadnúť
a zdokumentovať úroveň projektového riadenia
v organizácii. Bez tohto podkladu nemožno
v zavádzaní PMO pokračovať, keďže sa nedajú urobiť potrebné odporúčania ohľadom ďalšieho postupu
a merať dosiahnutý pokrok v budúcnosti. Nakoľko je
zriadenie PMO vždy aj politicky citlivá otázka, pretože
dochádza k presunu kompetencií a zvyšuje sa transparentnosť dôležitých rozvojových aktivít a s nimi
súvisiacich rozhodnutí, je dôležité pre budúci úspech
byť schopným preukázať pozitívny posun v rozvoji
projektového riadenia.
Na podklade zadefinovanej úrovne projektového riadenia je možné prejsť k problematike stanovenia cieľov zavedenia PMO a časového harmonogramu ich
splnenia. K tejto téme je prirodzene nevyhnutné prizvať aj dotknuté strany a zistiť, akú pridanú hodnotu
od PMO očakávajú, nakoľko PMO je vždy v zásade
poskytovateľom služieb ohľadom riadenia projektov
a podporných
aktivít,
ktorého
opodstatnenosť
a úspech závisia od toho, ako s ním budú dotknuté
strany – teda v podstate „zákazníci PMO“ - spokojné.
Preto musia byť dotknuté strany zapojené od samého
začiatku implementácie PMO.
Rýchle zisky
Analýza nedostatkov v oblasti projektového riadenia
poukáže na existujúce rozpory medzi aktuálnym
a želaným stavom a tiež naznačí, aké okamžité opatrenia je možné prijať na rýchle zlepšenie stavu. Expresný úspech podporí akceptáciu zavedenia PMO,
nakoľko dotknuté strany okamžite pocítia prínosy jeho zavádzania a pridanú hodnotu, ktorú im prináša.

Interesting things happen when you get involved with PMI.
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Štruktúra PMO
Ďalším krokom na ceste k implementácii projektovej
kancelárie je definovanie jeho štruktúry, úloh
a právomocí. Mandát a služby, ktoré poskytuje musia
byť jednoznačné a zrozumiteľné všetkým, inak bude
dochádzať ku kompetenčným stretom, resp. pokusu
presúvať líniové úlohy na projektovú kanceláriu, čím
môže dôjsť k preťaženiu PMO alebo k presunu úloh,
ktoré nie je v stave vybaviť – či už pre nedostatok odborných znalosti alebo organizačných kompetencií.
PMO nemôže slúžiť ako popoluška pre organizáciu,
ktorá vybaví všetky úlohy, ktoré nik iný nevie, či nechce plniť. Nemôže tiež nahrádzať permanentnú organizáciu. Poslanie PMO treba primárne harmonizovať so zámermi a kultúrou organizácie, v ktorej pôsobí, a preto sa môže zoznam úloh, ktoré plní, líšiť od
organizácie k organizácii. Medzi jej najčastejšie úlohy
však patria:
•
Líniové zastrešenie projektových manažérov
ako projektového zdroja,
•
Podpora projektových vedomostí a výmena
skúseností, tvorba znalostnej databázy,
•
Plánovanie kariérneho rastu projektových manažérov a príprava potrebných školení,
•
Príprava a manažment podporných nástrojov
riadenia projektu (šablóny, dokumenty, reporty, IT infraštruktúra),
•
Manažérska podpora projektov a projektových
manažérov vrátane couchingu a mentoringu,
•
Príprava podkladov pre rozhodovanie, poradenstvo a projektový audit,
•
Príprava a správa projektovej metodiky a vlastníctvo projektových procesov,
•
Zabezpečenie kvality na projektoch,
•
Benchmarking projektových kompetencií organizácie a ich rozvoj,
•
Projektový marketing,
•
Správa databázy projektov,
•
Podpora výboru na riadenie projektov,
•
Koordinácia komunikácie a správa projektového portfólia,
•
Centrálna podpora manažmentu rizika a manažmentu zmeny,
•
Projektový controlling a reporting.

Nastavenie správnych očakávaní a ich odkomunikovanie dotknutým stranám sú pre úspech PMO misie
kľúčové, pretože PMO pôsobí sprvu v organizácií ako
cudzie teleso, keďže projekty sú jednak dočasné
a jednak neobvyklé organizačné útvary. Až na základe definície poslania PMO je možné prejsť
k vybaveniu PMO potrebnými zdrojmi. Zamestnanci
PMO musia byť orientovaní na poskytovanie služieb
s vysokou pridanou hodnotou, zároveň však musia
vedieť niektoré úlohy aj odmietnuť, resp. navrhnúť
iný, pre organizáciu vhodnejší postup. Ako najvhodnejší sa javia zamestnanci, ktorí dobre poznajú organizáciu a jej kultúru a zároveň ovládajú sociálne zručnosti na vysokej úrovni.

Implementácia
Počas implementačnej fázy zavádzania PMO sa zavedú všetky definované projektové procesy a metódy
a vytvorí sa potrebná technická infraštruktúra. Je tiež
dôležité vyškoliť, prípadne doškoliť zamestnancov,
aby boli pripravení plniť im zverené úlohy. Zmena,
ktorú zavedenie PMO v organizácií vyvolá, sa najkritickejšie prejaví práve v tejto fáze. Preto je dôležité
praktizovať dobrú komunikáciu voči dotknutým stranám, ktorá vyzdvihuje prínosy a už dosiahnuté úspechy PMO. Ide v podstate o projektový marketing, ktorý sa často podceňuje. Ak sa však PMO stane motorom a nositeľom pozitívnych, úspešných zmien
v organizácii, dvere k úspechu zostanú otvorené.
V tomto momente je už možné prejsť v PMO do bežného režimu, prípadne sa venovať zvýšeniu pridanej
hodnoty zahrnutím knowledge manažmentu alebo
manažmentu inovácií. Inovácia nie je totiž nič iné,
ako len dobrý nápad realizovaný úspešne prostredníctvom projektového riadenia.
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Táto fáza samozrejme nie je bez problémov, pretože
po spustení PMO,
prerozdelení kompetencií
a zvýšení transparentnosti, sa naplno prejavia dopady zavedenia PMO, ktoré nemusí každá dotknutá
strana vnímať nevyhnutne len pozitívne. Môže sa totiž cítiť poškodená jednak kvôli strate právomocí
a jednak kvôli tomu, že práca PMO odhalí naplno jej
nedostatky, ktoré sa v permanentnej organizácii natoľko neprejavovali. Preto je životne dôležité, aby organizačná kultúra nehodnotila zistené nedostatky negatívne ale ich vnímala skôr ako oblasti, kde je potrebné zlepšenie a možný ďalší rozvoj.
Prežitie
Krátkodobý úspech na prežitie PMO nestačí. Na udržanie sa potrebuje PMO nielen preukázať pridanú
hodnotu, ale aj udržať podporu manažmentu, kľúčových ľudí v organizácii a organizačnej kultúry. Tieto
dva faktory sú dôležité najmä v situáciách, kedy dochádza pre projekty k politickým konfliktom alebo keď
sa vďaka projektom prejavia niektoré nepríjemné nedostatky. Dôležité sú aj reálne očakávania, istá trpezlivosť, diplomacia a vytrvalosť. Ide predsa o zmenu
kultúry v oblasti manažmentu, čiže chvíľu potrvá, kým
sa preukáže a bude prijatý strategický vplyv zavedenia PMO. Preto nie je na škodu veci urobiť najprv pilotnú fázu, odskúšať PMO na niekoľkých projektoch,
zhodnotiť dosiahnuté výsledky a až potom zavádzať
PMO na „plný plyn.“ Ochota zaviesť PMO má aj mocenské a politické aspekty a odráža určitým spôsobom ochotu organizácie byť inovatívnou, čo sa
v Strednej Európe nezvykne nosiť, kedy primárnou
motiváciou mnohých manažérov je udržať si dosiahnutú pozíciu a nie robiť experimenty. Zavedenie PMO
je teda určitým politicko-mocenským podnikom, ku
ktorému sa vrcholový manažment odhodlá zväčša len
kvôli externému tlaku. Častým dôvodom zaviesť PMO
býva práve séria projektových či manažérskych neúspechov, pretože riziko zlyhania pri projektoch je veľmi
vysoké a má v dlhodobom horizonte vážny dopad nakonkurencieschopnosť organizácie. Trvalou prioritou
manažérskej stratégie úspešnej organizácie musí
predsa byť vytvorenie podmienok na udržateľný rast
a dlhodobú konkurencieschopnosť. Bez ohľadu na
priemyselné odvetvie a poslanie organizácie, PMO

predstavuje motor, ktorý jej pomáha vytvoriť čo najvyšší potenciál pre pridanú hodnotu. Ak je projektové
riadenie zladené s organizačnou kultúrou a procesmi,
prináša organizácii nemalý prospech, pretože:


Stratégia sa realizuje opakovateľnými, štandardnými a spoľahlivými procesmi;



Elimináciou a preklenutím organizačných bariér
dochádza k integrácii úsilia a lepšej spolupráci i
komunikácii;



Učiaca sa, projektovo orientovaná organizácia dokáže nachádzať netradičné možnosti, predstaviť
nové produkty a budovať znalostnú databázu.

PMO je jedinečným miestom stretu rôznych dotknutých strán, ich záujmov, potrieb a nápadov, preto budú naň kladené čoraz vyššie nároky. Všetci budú
očakávať, že PMO pomôže nielen vyriešiť konflikty
ohľadom potrieb, priorít a zdrojov v úlohe sprostredkovateľa či mediátora, ale prevezme v niektorých oblastiach v tomto smere dokonca rozhodujúcu a vedúcu úlohu. Práve v tomto aspekte sa projektová kancelíria môže stať nenahraditeľným.
Dôležité faktory úspechu PMO










Presná analýza nedostatkov projektového riadenia v organizácii
Úplná analýza dotknutých strán
Jasne zadefinované rozhranie medzi projektovými a líniovými úlohami
Primeraný
rozsah
prvotných
úloh
a zodpovedností PMO
Sledovanie a dokumentácia vývoja vyspelosti
projektového riadenia
Rýchle dosiahnutie čiastkových úspechov (tzv.
quick wins)
Podpora vedenia, ktoré otvorene komunikuje
mandát PMO a jasné pravidlá ohľadom projektového riadenia (project governance)
Zavádzanie PMO ako súčasti organizačnej zmeny a zmeny manažérskej filozofie formou riadneho projektu
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