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Prepojenie IT stratégie s biznis cieľmi

Orientácia výstupov IT stratégie na komunikáciu s top manažmentom

Aplikovateľnosť metodiky v čase krízy

Agenda



Čo potrebuje dosiahnuť firma

Čo chce dosiahnuť IT department

Biznis ciele a IT stratégia

Rast EBIT

Zvyšovanie 
efektivity BP

Zníženie nákladov 
SSE
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Biznis ciele a IT stratégia

Merítko: Medziročný nárast koeficientu Miera 
spokojnosti / prevádzkové náklady  

Hodnota:  min. 10% do r. 2011 (2009: 5%, 2010: 7%)

Za vypracovanie zodpovedá:
Členovia tímu:

Časové Personálne Finančné

1
Pravidelné získavanie spätnej väzby od užívateľov - vytvorenie a 
implementácia systému IX.09 3M 10ČD 250 000 

SKK

2

Vytvorenie a zavedenie systému na posudzovanie TCO ako súčasť 
plánovania a prípravy projektov (treba zohľadniť v rámci 
definovania štandardov pre riadenie projektov)

IX.09 1M 5ČD 0

3
Vykonanie analýzy existujúcich zmlúv s externými partnermi s 
cieľom nájsť priestor pre zníženie prev. nákladov I.09 3M 15ČD 0

4
5
6
7
8
9
10

Por.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kritický faktor úspechu: Nákladová efektívnosť služieb

Paulen

Odhad potrebných zdrojovPor.č. Popis iniciatívy

Variant A
Začiatok

Výhody variantu ARiziká variantu A
Nekompetentné rozhodovanie vyšších úrovní riadenia o implementácii IT projektov
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Komunikácia IT stratégie top manažmentu

Riadenie rizík a 
kontinuity rozvoja IT

% rozvojových  
projektov 

posudzovaných 
na riziká

Garancia 
dohodnutej úrovne 

služieb 

Udržanie nízkej  
fluktuácie 

zamestnancov IT

Riadenie 
parametrov služieb 

na báze SLA

Rozvoj kontrolingu 
podľa služieb

Efektívnosť a transparentnosť služieb

Efaktívne riadenie služieb

Rozvoj znalosti  
nových technológií 

a štandardov

Implementácia 
princípov ITIL

Optimalizácia HW a 
SW infraštruktúry Riadenie 

efektívnosti IT 
služieb

Rozvoj nástrojov 
pre optimalizáciu 
využitia zdrojov

Zníženie nákladov 
SSE

% pracovníkov 
uskutočňujúcich 

plánovaný odborný 
rozvoj

Nákladová 
efektívnosť služieb

% Ø odchýliek od 
plánovaného 

využitia IT 
komponentov

Nárast koeficientu 
Miera spokojnosti / 

prevádzkové náklady

% monitorovaných 
zdrojov a 

komponentov

% ICT služieb 
zahrnutých do 

kontrolingu

Počet funkčných 
ITIL procesov



Komunikácia IT stratégie top manažmentu



IT v čase krízy – ohrozenie, alebo príležitosť?

Aplikovateľnosť v čase krízy



Manažéri očakávajú od IT príspevok k zvládnutiu krízy –
• v podobe posilnenia vlastnej konkurenčnej schopnosti
• v podobe zoštíhlenia procesov
• v podobe zníženia nákladov

Prepojenie IT stratégie s biznis cieľmi –
• aktualizácia podľa zmenených biznis priorít v čase krízy

Orientácia výstupov IT stratégie na komunikáciu s top manažmentom –
• top manažment chápe IT ako efektívnu súčasť biznis 

procesov

Kríza vyžaduje mobilizáciu zdrojov – čas vhodný na zavedenie zmeny

Aplikovateľnosť v čase krízy



V SSE, a.s.  

• nové požiadavky neznamenajú traumu, len rutinné použitie známej 
metodiky na zvládnutie nových požiadaviek

• komunikácia IT s top manažmentom je štandardizovaná, smeruje k 
dosiahnutiu biznis cieľov a takáto ostáva aj v čase krízy

Aplikovateľnosť v čase krízy



tibor.paulen@sse.sk

stanislav.nepela@snt.sk

Kontakty
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