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“
„Manuálna práca s výkazmi nás oberala  

o čas, ktorý sme mohli využiť efektívnejšie. Vďaka spoločnosti 
Millennium máme konečne nástroj, ktorý nám s tým nesmierne 
pomôže. My sa tak môžeme sústrediť na naše hlavné aktivity. 

Veľmi oceňujem ústretovosť a otvorenosť pri spolupráci 
s kolegami z Millennia.“ 

Ing. Rudolf Vadovič 
predseda predstavenstva



 Východisková situácia

Vzhľadom na zameranie spoločnosti na rôzne grantové a štrukturálne projekty má Octigon 

voči kontrolným orgánom povinnosť evidovať a vykazovať časový fond ľudí pra-

cujúcich na jednotlivých projektoch. Konkrétne ide o evidenciu ľudí zainteresovaných 

do projektu, počtu hodín, ktoré na projekte strávili, rovnako aj konkrétnych aktivít, ktoré 

vykonávali, a miesta výkonu týchto aktivít. Evidenciu zasiela na pravidelnej báze vo forme 

výkazov kontrolnému orgánu, pričom tieto výkazy musia byť v predpísanej forme. 

Zamestnanci Octingonu tak trávili veľa času manuálnym spracovaním údajov, ktoré im 

zasielali realizátori daných projektov, pričom výsledkom bol výkaz v podobe Excel súboru. 

Zvyšujúci sa objem projektov, na ktorých Octigon pracoval, ako aj fakt, že jeden 

projektový manažér pracoval na viacerých projektoch, si vyžadovali nájdenie 

a implementáciu systémového riešenia pre tento druh výkazníctva. 

Profil zákazníka

Spoločnosť Octigon bola založená na Slovensku v roku 2003. Jej hlavnou 

aktivitou je poradenstvo a poskytovanie know-how v oblasti získavania 

dotácií a grantov z rôznych programov Slovenska, Európskej únie a z bi-

laterálnych donorských programov. Okrem toho poskytuje konzultačné 

služby pri verejnom obstarávaní, ako aj samotnú implementáciu projektov. Je 

nositeľom certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005. 

Octigon spolupracoval napríklad na výstavbe hotela Business House Mikado 

v Nitre, renovácii zámku v Haliči, na revitalizáciách viacerých centier obcí, 

modernizáciách niekoľkých základných škôl či niekoľkých projektov z Ope-

račného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Koncový zákazník

Octigon a. s.
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 • na  evidenciu a vykazovanie časového fondu ľudí pracujúcich na projektoch, v rolách 

a aktivitách, pričom tieto výkazy musia mať predpísanú formu;

 • na evidenciu dodávateľských spoločností; 

 • na evidenciu projektov, ktoré Octigon riadi (činnosti projektu, míľniky, etapy projektu, 

fázy projektu, rozpočtové položky,  aktivity v rozpočtových položkách, fakturácie, čas, 

rozpočet).

Vzhľadom na to, že tesne pred zahájením projektu migroval celý systém Octigonu do 

nového prostredia Office 365 a SharePoint 2013, cieľom bolo aj implementovanie 

novej aplikácie do tohto prostredia.

 

V prvotnej fáze sme klientovi na základe jeho požiadaviek ponúkli návrh riešenia. 

Samotná realizácia projektu prebiehala waterfall prístupom, ktorého súčasťou 

je analýza, vývoj, implementácia, testovanie a nasadenie riešenia. Projekt bol 

rozdelený do troch míľnikov, z ktorých každý mal definované požiadavky na dodanie, 

ako aj akceptačné kritéria zo strany klienta. 

V začiatkoch realizácie projektu bol SharePoint 2013 Online pomerne novou techno-

lógiou a existovalo viacero spôsobov, ako vytvoriť aplikáciu pre toto prostredie. Vybrali 

sme sa cestou inovatívneho riešenia bez customizácie platformy. Naše riešenie bolo 

postavené na vytvorení samostatnej MVC aplikácie s vlastnou SQL databázou, 

ktorá bola neskôr integrovaná do prostredia SharePoint. 

Projekt prebiehal od apríla do júla 2014. 

Napriek nepredvídaným problémom platformy v jej preview verzii, ktoré sme počas 

projektu operatívne riešili, sme stihli všetky míľniky v stanovenom čase a rovnako aj 

finálny termín rolloutu. Rozpočtové a kvalitatívne očakávania sa nám tiež podarilo 

úspešne naplniť.

Ciele

Priebeh projektu
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Návrh, vývoj a implementácia systému:



Nový informačný systém pre evidenciu výkazov vo forme 

aplikácie sme postavili na existujúcej platforme SharePointu 

2013 Online od spoločnosti Microsoft. Ten bol súčasťou novej 

platformy Office 365, na ktorú spoločnosť Octigon prešla tesne 

pred zahájením projektu. Išlo teda o nové prostredie, ktorému 

sme sa museli prispôsobiť.

Na základe našich skúseností s projektovým výkazníctvom 

sme tento systém vyvinuli tak, aby Octigon dokázal svoju 

každodennú agendu spojenú s projektmi čo najefektívnejšie 

vypĺňať, a teda eliminovať časové úsilie na to vynaložené. 

Okrem projektových manažérov a členov exekutívy Octigonu 

sme na riešení spolupracovali tak s budúcimi používateľmi 

systému, ako aj s dodávateľmi spoločnosti. Vďaka týmto vstu-

pom sme dokázali systém maximálne prispôsobiť potrebám 

a požiadavkám klienta. Súčasťou riešenia bol aj systém na 

evidenciu a komplexnú agendu projektov Octigonu. Treba 

podotknúť, že informácie o projektoch, ktoré sa v rámci tohto 

systému evidujú, môžu ísť až do najmenších detailov.

1. Implementáciou systému na evidenciu a výkazníctvo 
časového fondu projektových manažérov došlo k zníženiu 
manuálnej prácnosti, vďaka čomu môžu koordinátori pro-
jektov venovať podstatnú časť svojho času koordinačnej, 
produktívnej práci.

2. Eliminovali sme potrebný čas na manuálnu kontrolu 
správnosti výkazov.

3. Vďaka komplexnému pohľadu na projekty získal klient 
lepšiu prehľadnosť pri  práci.

4. Evidenčný systém priniesol vyššiu efektivitu a jednoduchosť 
v práci s výkazmi. 

5. Znížilo sa riziko chybovosti, ktoré manuálne vypĺňanie 
výkazov so sebou prináša.

Aké benefity  
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