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Ekvivalencie pojmov pre riadenie IT projektov 

 

Výnos MF SR PRINCE2 (EN) PRINCE2 (SK) a poznámky 

Produkty:   

akceptačné kritériá acceptance criteria 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

akceptačné kritériá 
 
Pojem znamená „Priorizovaný zoznam 
kritérií, ktoré musí spĺňať produkt 
projektu, aby ho zákazník akceptoval, t.j. 
merateľné definície atribútov 
požadovaných pre súbor produktov, aby 
bol akceptovateľný pre kľúčových 
účastníkov projektu.“ 

akceptačný protokol - 
 
Pojem  sa nenachádza v oficiálnom 
slovníku PRINCE2. 
 
Použitý pojem je ekvivalentný s pojmom 
„delivery protocol“ alebo s pojmom 
oficiálneho slovníka PRINCE2 
„acceptance“, v závislosti od obsahu 
protokolu. 
 

- 
 
Poznámka:  V mnohých prípadoch 
prevzatie neznamená akceptovanie. 
Produkt projektu môže byť prevzatý, ale 
nie akceptovaný - napr. odberateľ 
prevezme dokument „Analýza súčasného 
stavu a návrh riešenia IT“, následne po 
oboznámení sa s obsahom dokument 
akceptuje/neakceptuje, avšak dokument 
bude potrebné dopracovať. Podobne je 
to s dodávkou HW, kde zákazník môže 
HW prevziať, avšak akceptácia môže byť 
až po skúšobnej prevádzke. Akceptácia je 
väčšinou spojená s fakturáciou. 
Vychádzajúc z anglického pojmu je možné 
pojem skôr chápať ako „protokol 



 Príloha č. 3 

  k metodickému pokynu 
 

o prevzatí“ alebo „protokol o dodaní“. 
 
Poznámka: Oficiálny slovník PRINCE2 

rozoznáva pojem „akceptácia“, ktorý 

znamená „Formálny akt potvrdenia, že 

projekt splnil odsúhlasené akceptačné 

kritéria a teda aj požiadavky účastníkov 

projektu.“, druhým pohľadom je teda 

možné chápať práve tento pojem 

v podobe písomného dokumentu. 
dekompozícia produktov product breakdown structure 

 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

hierarchická dekompozícia produktov  
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 
 
Pojem znamená „Hierarchia všetkých 
produktov, ktoré majú byť vytvorené 
v rámci daného plánu.“ 
 
Poznámka: Slovo „hierarchická“  je 
dôležité, aby sa odlíšila iná „chaotická“ 
dekompozícia. Anglické slovo  „hierarchy“ 
je zreteľne použité v opise pojmu 
v oficiálnom  PRINCE2 slovníku. 

denník projektového manažéra Daily Log 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Denník (projektového manažéra) 
 
Poznámka: Denník sa používa na 
zaznamenávanie obáv, ktoré by mal riešiť 
projektový manažér. 

finančná správa - 
 
Pojem sa nenachádza v oficiálnom 

- 
 
Pojem znamená „Správa o aktuálnej 
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slovníku PRINCE2. 
 
Použitý pojem je ekvivalentný s pojmom 
„financial report“. 

finančnej situácii projektu a skutočne 
vynaložených a odhadovaných 
výdavkoch.“ 
 

komunikačný plán projektu - 
 
Pojem sa nenachádza v oficiálnom 
slovníku PRINCE2. 
 
Použitý pojem je ekvivalentný pojmu 
„communication plan“. 
 
Poznámka: V oficiálnom slovníku 
PRINCE2 existuje pojem „Communication 
Management Strategy”, ktorý sa prekladá 
“Stratégia riadenia komunikácie“. 

- 
 
Poznámka: V projektovom riadení mimo 

PRINCE2 je známy aj pojem “Plán 

komunikácie”, ktorý znamená: 

“Čiastkový dokument (súčasť plánu 

projektu), ktorý určuje, kto má kedy, 

komu a akou formou podať nejakú 

správu. Tiež stanovuje, kto môže od koho 

kedy a akou formou si vyžiadať nejakú 

správu.”  

 

Tento pojem je možné chápať aj ako 

„Communication Management Strategy“, 

ktorý sa prekladá ako „Stratégia riadenia 

komunikácie“, avšak neobsahuje jeho 

šírku. Stratégia riadenia komunikácie 

znamená „Popis prostriedkov a frekvencie 

komunikácie medzi projektom 

a účastníkmi projektu.“ 
 
Pojem „communication plan“  je možné 
preložiť aj ako „Plán riadenia 
komunikácie“ 

kontrolná správa Checkpoint Report 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

správa o stave pracovného balíka 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iné znenie a užší význam, ako evokuje 
pojem výnosu. 
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Pojem znamená „Hlásenie o progrese 
zostavené na základe informácií 
zozbieraných v kontrolnom bode, ktoré 
tím podáva projektovému manažérovi 
a ktoré poskytuje informácie tak, ako je 
zadefinované v Pracovnom balíku. 
 
Poznámka:  Kontrolná správa je širší 
pojem ako „checkpoint report“, nakoľko  
v PRINCE2 sú aj ďalšie správy, napr. 
„highlight report“ je kontrolná správa 
o stave etapy. 

nezávislý audit projektu - 
 
Pojem sa nenachádza v oficiálnom 
slovníku PRINCE2. 
 
Použitý pojem je ekvivalentný s pojmom 
„independent project assessment / 
independent project audit“, resp. je 
možné použiť aj pojem „project audit“. 

- 
 
Poznámka: V projektovom riadení je 
známy pojem „audit projektu“, ktorý 

znamená „Nezávislú, formalizovanú a 
podrobnú previerku stavu a 
dokumentácie prác, nákladov, 
výsledkov, alebo iných aspektov 
projektu. Jeho účelom je zistiť 
správnosť a efektívnosť rozpočtovania, 
účtovníctva, finančných a ďalších 
súvisiacich postupov v súlade s 
príslušnými predpismi.“ 
 
Vychádzajúc z vyššej definície je možné 
nezávislosť chápať ako vlastnosť auditu 
a teda je možné použiť aj iba „audit 
projektu“. 
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odôvodnenie projektu Business Case 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Zdôvodnenie projektu 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 
 
Pojem znamená „Zdôvodnenie pre 
aktivitu organizácie (projekt), ktoré 
obvykle obsahuje náklady, prínosy, riziká 
a časový rámec a voči ktorému sa 
posudzuje pokračujúca životaschopnosť 
projektu.“ 
 
Poznámka: Preklad  podľa výnosu je 
ekvivalentný, základ  prekladu v slovníku 
PRINCE2 (SK) je „zdôvodniť prečo má 
projekt opodstatnenie.“ 

odporúčanie nadväzných krokov follow-on-action recommendations 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

odporúčania následných aktivít 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 
 
Pojem znamená „Odporúčané opatrenia 
súvisiace s nedokončenou prácou, 
pretrvávajúcimi problémami a rizikami a 
ďalšími aktivitami potrebnými na prechod 
produktu do ďalšej fázy svojho životného 
cyklu. Odporúčania sú zosumarizované a 
zahrnuté v Záverečnej správe etapy (pri 
odovzdávaní po etapách) a v Záverečnej 
správe projektu.“ 
 
Poznámka: Z opisu pojmu v anglickom 
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jazyku vyplýva požiadavka na vykonanie 
nasledujúcich  opatrení a aktivít, preto sa 
používa skôr pojem  „odporúčania 
následných aktivít“ 

plán etapy - 
 
Pojem sa nenachádza v oficiálnom 
slovníku PRINCE2. 
 
Použitý pojem je ekvivalentný aj s 
pojmom „stage plan“. 

- 
 
Poznámka: Z kontextu pojmu  v PRINCE2 
je preklad „Plán etapy“ jasný a 
jednoznačný. 

plán inicializačnej fázy - 
 
Pojem sa nenachádza v oficiálnom 
slovníku PRINCE2. 
 
Použitý pojem je ekvivalentný pojmu 
„initiation stage plan“. 

- 
 
Poznámka: Z kontextu pojmu  v PRINCE2, 
kde je iniciácia označená ako etapa, je 
vhodnejší preklad „plán iniciačnej etapy“, 
z projektového riadenia je však známy aj 
pojem „fáza“, ktorý znamená „Fáza 
projektu je skupina časovo a logicky 
súvisiacich činností, potrebných na 
vytvorenie čiastkového, alebo konečného 
výstupu projektu.“. 
Fázy (technické práce) sú vykonávané 
v rámci manažérskych etáp. 

plán konfiguračného manažmentu configuration management system 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 
 
Použitý pojem je ekvivalentný aj s 
pojmom „configuration management 
plan“. 

systém konfiguračného manažmentu 
 
Pojem znamená „Súbor procesov, 

nástrojov a databáz používaných na 

riadenie konfiguračných dát. Zvyčajne sa 

v rámci projektu používa systém riadenia 

konfigurácie zákazníckej alebo 

dodávateľskej organizácie.“ 
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Poznámka: V oficiálnom slovníku 
PRINCE2 sa používa aj pojem 
„Configuration  Management Strategy”, 
ktorý je preložený ako “stratégia riadenia 
konfigurácie“ a znamená „Popis, ako a 
kým budú ovládané a chránené produkty 
vytvorené projektov.“ 
 
Vhodný preklad by mohol byť aj „plán 
riadenia konfigurácie“. 

plán kontroly po odovzdaní 
projektu 

Benefits Review Plan 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 
 
Použitý pojem je ekvivalentý aj s pojmom 
„post-project review plan“. 

Plán preskúmavania prínosov 

 

V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 
 
Pojem znamená „Plán, ktorý definuje, ako 

a kedy môže byť vykonané meranie 

prínosov projektu. Ak je projekt riadený v 

rámci programu, táto informácia môže 

byť vytvorená a udržiavaná na úrovni 

programu.“ 

plán kvality Quality Management Strategy 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 
 
Použitý pojem je ekvivalentný aj s 
pojmom „project quality plan“. 

Stratégia riadenia kvality 
 

Poznámka: V zmysle kvality je plán 

riadenia kvality iba vstupnou časťou 

celkovej stratégie riadenia kvality, ktorá 

znamená „Úplný súbor štandardov, 

procedúr a zodpovedností týkajúcich 

sa kvality pre pracovisko alebo 

organizáciu. V súvislosti s projektom je 

potrebné interpretovať „pracovisko“ a 

„organizáciu“ ako permanentnú alebo 
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polo-permanentnú organizáciu(-cie), 

sponzorujúcu práce na projekte, t.j. sú pre 

dočasnú projektovú organizáciu 

„externé“. Napr. program možno 

považovať za polo-permanentnú 

organizáciu, ktorá sponzoruje projekty – a 

môže mať zdokumentovaný systém 

riadenia kvality.“ 

 

Vhodnejším prekladom je pojem „Plán 

riadenia kvality“. 

 

plán projektu Project Plan 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Plán projektu 
 
Pojem znamená „Vysokoúrovňový 
(nepodrobný) plán zobrazujúci hlavné 
produkty projektu, termíny ich dodania 
a náklady na ich vytvorenie. Úvodný Plán 
projektu sa schvaľuje ako súčasť 
Iniciačnej dokumentácie projektu. 
Následne sa priebežne reviduje tak, ako 
prichádzajú informácie o aktuálnom stave 
projektu. Je to hlavný kontrolný 
dokument pre Projektovú radu na 
porovnávanie skutočného postupu 
projektu oproti očakávaniam.“ 

prístup k projektu project approach 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

prístup k projektu 
 
Pojem znamená „Popis spôsobu, ako sa 
má pristupovať k práci na projekte. Napr. 
vytvárame produkt od nuly alebo 
kupujeme už existujúci produkt?“ 
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projektový iniciálny dokument Project Initiation Documentation 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Iniciačná dokumentácia projektu 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 
 
Pojem znamená „Logický súbor 

dokumentov zahŕňajúci kľúčové 

informácie potrebné pre začatie projektu 

postavené na zdravom základe a 

sprostredkovanie informácií všetkým 

účastníkom projektu.“ 
 

Poznámka: Pojem  „Iniciačná 
dokumentácia projektu“ je možno 
vhodnejší, pretože vzniká v iniciačnej 
etape projektu a je to súbor dokumentov, 
nie jeden dokument. 

projektový zámer Project Brief 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Popis projektu 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 
 
Pojem znamená „Popis účelu projektu, 

nákladových, časových a výkonových 

požiadaviek na projekt i jeho obmedzení. 

Vytvára sa pred začatím projektu počas 

procesu Predprojektová príprava a 

používa sa počas procesu Iniciácia 

projektu na vytvorenie Iniciačnej 

dokumentácie projektu a jej jednotlivých 

častí. Po vytvorení Iniciačnej 

dokumentácie projektu táto nahrádza 

Popis projektu, ktorý sa už ďalej 
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neudržiava.“ 

popis produktu product descriptions 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

popis produktu 
 
Pojem znamená „Popis účelu produktu, 
jeho zloženia, odvodenia a kritérií kvality. 
Vytvára sa v čase plánovania, čo najskôr 
po identifikovaní potreby produktu.“ 

splnomocnenie k projektu project mandate 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Mandát projektu 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 
 
Pojem znamená „Externý produkt 
vytvorený autoritou zadávajúcou projekt, 
tvoriaci spúšťač procesu Predprojektová 
príprava.“ 

správa o dokončení projektu End Project Report 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Záverečná správa projektu 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iné znenie. 
 
Pojem znamená „Správa podávaná 
Projektovým manažérom Projektovej 
rade, ktorá potvrdzuje odovzdanie 
všetkých produktov, poskytuje 
aktualizované Zdôvodnenie projektu 
a vyhodnotenie, ako dobre si projekt 
počínal v porovnaní s pôvodnou 
Iniciačnou dokumentáciou projektu.“ 

správa o stave etapy Highlight Report 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 

Správa o stave etapy 
 
Pojem znamená „Pravidelná správa o 
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PRINCE2. progrese etapy od Projektového 

manažéra pre Projektovú radu.“ 

správa o stave produktov product status account 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Výkaz stavu produktov 
 
Pojem znamená „Správa o stave 

produktov. Požadované produkty môžu 

byť vymedzené identifikátorom alebo 

časťou projektu, v ktorej boli 

vytvorené.“ 

správa o stave projektu - 
 
Pojem sa nenachádza v oficiálnom 
slovníku PRINCE2. 

- 
 
Pojem sa v takomto znení v oficiálnom 
slovníku PRINCE2 nenachádza. 
 
Správe o stave projektu je špecifická 
verzia správy o stave etapy pred 
Dokončovacou fázou. 

správa o ukončení etapy End Stage Report 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Záverečná správa etapy 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 
 
Pojem znamená „Správa vypracovaná 

Projektovým manažérom pre Projektovú 

radu na konci každej riadiacej etapy 

projektu. Poskytuje informácie o 

výkonoch projektu počas etapy a jeho 

stave na konci etapy.“ 
správa o získaných poznatkoch Lessons Report 

 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Správa o ponaučeniach 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 



 Príloha č. 3 

  k metodickému pokynu 
 

 
Pojem znamená „Správa dokumentujúca 

všetky ponaučenia, ktoré môžu byť 

zmysluplne využité pri iných projektoch. 

Účelom tejto správy je podnietiť aktivity 

potrebné na to, aby sa pozitívne 

ponaučenia stali súčasťou spôsobu práce 

organizácie a organizácia sa bola schopná 

v budúcich projektoch vyhnúť daným 

negatívnym ponaučeniam.“ 
vývojový diagram produktov product flow diagram 

 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

diagram toku produktov 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 
 
Pojem znamená „Diagram zobrazujúci 

poradie tvorby a vzájomné závislosti 

produktov uvedených v hierarchickej 
dekompozícii produktov.“ 
Poznámka: Pojem z metodiky PRINCE2 
zahŕňa aj produkty, ktoré nie sú vyvíjané 
tzv. externé produkty napr. zoznam 
zamestnancov pre nastavenie 
prístupových práv do SW aplikácie, 
z pojmu vo výnose to nemusí byť zrejmé 
aj napriek tomu, že majú rovnaký 
význam. 

zadanie prác work package 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Pracovný balík 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 
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Pojem znamená „Súbor informácií 
podstatných pre vytvorenie jedného 
alebo viacerých produktov. Obsahuje 
popis práce, popis/y produktu/ov, 
podrobnosti o akýchkoľvek 
obmedzeniach tvorby produktu/ov 
a potvrdenie dohody medzi Projektovým 
manažérom a  pracovníkom alebo 
Vedúcim tímu, ktorý má zrealizovať 
Pracovný balík, že práca je vykonateľná 
v rámci zadefinovaných obmedzení. 
 
Poznámka: Pracovný balík je významovo 
širší pojem ako „zadanie prác“. Dokument 
pracovný balík obsahuje ďalšie informácie 
okrem prác „periodicita správ, riešenie 
problémov, atď.), významovo je však 
ekvivalentný pojmu vo výnose. 

zoznam kvality Quality Register 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Register kvality 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 
Pojem znamená „Register obsahujúci 

informácie o plánovaných a vykonaných 

aktivitách súvisiacich s kvalitou. Register 

kvality využíva Projektovým manažér a 

Zabezpečenie projektu ako súčasť 

kontroly progresu. 

zoznam konfiguračných položiek Configuration Item Record 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Záznam o konfiguračnej položke 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa používa 
iný pojem. 
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Pojem znamená „Záznam popisujúci stav, 

verziu a variant konfiguračnej položky, 

ako aj všetky detaily významných 

vzťahov medzi nimi.“ 

 
Poznámka: V oficiálnom slovníku 

PRINCE2 sa používa aj súvisiaci pojem 

„configuration management system“, 

ktorý sa prekladá ako „systém 

konfiguračného manažmentu“ a znamená 

„Súbor procesov, nástrojov a databáz 

používaných na riadenie konfiguračných 

dát. Zvyčajne sa v rámci projektu používa 

systém riadenia konfigurácie zákazníckej 

alebo dodávateľskej organizácie.“ 

 
Poznámka: Pojem je čiastočne 
významovo odlišný od pojmu podľa 
PRINCE2, pretože pojmom podľa výnosu 
sa môže rozumieť aj konkrétna databáza 
alebo register, v ktorej/ktorom sa 
zaznamenávajú záznamy a nie iba 
samotný záznam. 

zoznam otvorených otázok projektu Issue Register 
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Register problémov (issues) 
 

V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa 

používa iný pojem. 

 

Pojem znamená „Register určený na 

zachytávanie a udržiavanie všetkých 

informácií o problémoch (issues). 

Register problémov (issues) by mal byť 



 Príloha č. 3 

  k metodickému pokynu 
 

pravidelne kontrolovaný Projektovým 

manažérom.“ 
zoznam ponaučení Lessons Log 

 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Denník ponaučení 
 

V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa 

používa iný pojem. 

 
Pojem znamená „Neformálne úložisko 

ponaučení, ktoré platia pre tento projekt 

alebo budúce projekty.“ 
 
Poznámka: Pravdepodobne vhodnejší 
preklad je Denník ponaučení pretože 
jedná sa viac o denník (dennodenné 
používanie) ako o zoznam, navyše denník 
obsahuje viac informácii ako iba zoznam 
ponaučení. 

zoznam rizík Risk Register  
 
Pojem sa nachádza v oficiálnom slovníku 
PRINCE2. 

Register rizík 
 
V oficiálnom slovníku PRINCE2 sa 

používa iný pojem. 

 
Pojem znamená „Záznam 
identifikovaných rizík vrátane ich stavu a 
histórie.“ 

 

PRINCE2® je registrovaná ochranná známka Office of Government Commerce v Spojenom kráľovstve i iných krajinách a je zapísaná v U.S. Patent and 

Trademark Office. 


