
 

 

 

 

 

Prehľad výstupov podľa osobitného predpisu4) 
 

Prehľad výstupov podľa tejto vyhlášky 

Pôvodný výstup 
 

ID Nový výstup 

Projektový zámer (Project Brief) 
 

P-01 
Projektový zámer – rámcový 

Príloha 1: Funkčná špecifikácia – rámcová 

Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový 

Odôvodnenie projektu (Business Case) 
 

P-02 BC/CBA – odôvodnenie projektu – rámcové 

Prístup k projektu (Project Approach) 
 

P-03 Prístup k projektu – rámcový 

Zoznam rizík (Risk Register) 
 

P-01 Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový 

Projektový plán 
 

P-04 Projektový plán – rámcový 

Splnomocnenie projektu (Project Mandate) 
  

Nevyhotovuje sa 

Analýza rizík 
 

P-01 Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový 

    

Projektový zámer (Project Brief) 
 

I-01 

Projektový zámer – detailný 

Príloha 1: Funkčná špecifikácia – detailná 

Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný 

Odôvodnenie projektu (Business Case) 
 

I-02 BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné 

Prístup k projektu (Project Approach) 
 

I-03 
Prístup k projektu – detailný 

Príloha 1: Technická špecifikácia – rámcová 

Projektový iniciálny dokument (PID) 
 

I-04 Projektový iniciálny dokument (PID) 

Opis Produktu/Vývojový diagram/Dekompozícia produktov 

(Product Descritpion)  
I-04 Projektový iniciálny dokument (PID) 

Projektový plán 
 

I-04 Projektový iniciálny dokument (PID) 

Plán kvality (Quality Plan) 
 

I-04 Projektový iniciálny dokument (PID) 

Akceptačné kritériá (Acceptance Criteria) 
 

I-04 Projektový iniciálny dokument (PID) 

Plán konfiguračného manažmentu 
 

I-04 Projektový iniciálny dokument (PID) 

Komunikačný plán projektu 
 

I-04 Projektový iniciálny dokument (PID) 

Zoznam rizík (Risk Register) 
 

M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky 

Zoznam otvorených otázok 
 

M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky 

Zoznam ponaučení (Lessons Learned Log) 
 

M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky 

Zoznam kvality (Quality Register) 
 

M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky 

Plán iniciačnej fázy (Initiation Phase Plan) 
 

M-01 Plán etapy 

    
Záznam kvality (Quality Log) 

 
M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky 

Akceptačný protokol 
 

M-03 Akceptačný protokol 

Správa o výnimočnej situácii 
 

M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky 

Finančná správa 
  

Nevyhotovuje sa 

Správa o stave projektu 
 

M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky 

Správa o ukončení etapy 
 

M-02 Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky 

Plán etapy 
 

M-01 Plán etapy 

Správa o stave etapy 
  

Nevyhotovuje sa 

Správa o stave produktov 
  

Nevyhotovuje sa 

Kontrolná správa 
  

Nevyhotovuje sa 

    
Detailná funkčná špecifikácia 

 
R1-1 Detailný návrh riešenia (DNR) 

špecializovaný produkt (nešpecifikovaný) 
 

R1-2 Plán testov (TC) 

    
špecializovaný produkt (nešpecifikovaný) 

 
R2-1 Obstaranie technických prostriedkov 

špecializovaný produkt (nešpecifikovaný) 
 

R2-2 Obstaranie programových prostriedkov a služieb 

    

                                                 
4) Príloha č. 4 k výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. 



 

 

Prehľad výstupov podľa osobitného predpisu4) 
 

Prehľad výstupov podľa tejto vyhlášky 

Pôvodný výstup 
 

ID Nový výstup 

špecializovaný produkt (nešpecifikovaný) 
 

R3-1 Vývoj, migrácia údajov a integrácia 

špecializovaný produkt (nešpecifikovaný) 
 

R3-2 Testovanie 
špecializovaný produkt (nešpecifikovaný) 

 
R3-3 Školenia personálu 

špecializovaný produkt (nešpecifikovaný) 
 

R3-4 Dokumentácia 

    
špecializovaný produkt (nešpecifikovaný) 

 
R4-1 Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) 

špecializovaný produkt (nešpecifikovaný) 
 

R4-2 
Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie 

(vyhodnotenie) 

    
Správa o dokončení projektu 

 
D-01 Manažérske správy, plány a odporúčania 

Plán kontroly po odovzdaní projektu 
 

D-01 Manažérske správy, plány a odporúčania 

Správa o získaných poznatkoch 
 

D-01 Manažérske správy, plány a odporúčania 

Odporúčanie nadväzných krokov 
 

D-01 Manažérske správy, plány a odporúčania 

Nezávislý audit projektu 
  

Nevyhotovuje sa 

Zápis zo stretnutia 
  

Nevyhotovuje sa 
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