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Rámcová obsahová náplň činností kľúčových expertov poskytovateľa
Projektový manažér poskytovateľa
Expert „Projektový manažér“ poskytuje podporu v oblastiach projektového riadenia pre projektového
manažéra projektu. Jedná sa o podporu plánovania, manažmentu a kontroly projektových činností na
dennej báze s cieľom zabezpečiť, aby boli jednotlivé časti projektu dodané v požadovanej kvalite, v
rámci časového harmonogramu a za naplánované ceny.
Zároveň poskytuje podporu pri zabezpečení komunikácie medzi odberateľom/vlastníkom projektu
a samotnými dodávateľmi riešenia projektu a informovaní odberateľa ako i dodávateľov projektu na
pravidelnej báze prostredníctvom na to stanovených správ (reportov). Tiež poskytuje podporu pri
udržiavaní projektovej dokumentácie vo forme a s obsahom podľa definovaných pravidiel
projektového riadenia a v súlade s nariadeniami a úpravami príslušných inštitúcií. Projektový manažér
deleguje jednotlivé časti projektu a zodpovednosť za ich realizáciu členom projektového tímu, na
strane odberateľa ako aj dodávateľa riešenia projektu.
Finančný manažér
Expert „Finančný manažér“ poskytuje podporu v oblastiach finančného riadenia. Jedná sa o
koordinovanie tímu zodpovedného za finančné riadenie, dodržiavanie a kontrolu finančných tokov a
transakcií v projekte. Cieľom je zabezpečiť, aby boli dodržané finančné ukazovatele podľa
schváleného rozpočtu projektu. Súčasťou jeho práce je podpora pri pravidelnej kontrole finančných
ukazovateľov a stavu jednotlivých častí projektu, dohliadaní a plánovaní finančných výdavkov,
koordinovaní a manažovaní finančných tokov v projekte.
Manažér pre monitoring
Expert „Manažér pre monitoring“ poskytuje podporu v oblastiach monitorovania priebehu projektu.
Jedná sa o monitorovanie a reportovanie o priebehu projektu a na prípadné nesúlady upozorňovanie
jednotlivých členov projektového tímu a projektového manažéra. Súčasťou práce je pravidelná
kontrola ukazovateľov a stavu jednotlivých častí projektu, dohliadanie a monitorovanie činností v
projekte.
Manažér pre kontrolu kvality
Expert „Manažér pre kontrolu kvality“ je osoba zodpovedná za dodržiavanie a kontrolu kvality
jednotlivých častí projektu. Jeho zodpovednosťou v projekte je zabezpečiť, aby boli jednotlivé časti
projektu dodané v kvalite požadovanej odberateľom. Kontrolór kvality sleduje nielen kvalitu
samotného výstupu časti projektu, ale i kvalitu dodávky a riadenia časti projektu u dodávateľa.
Súčasťou práce kontrolóra kvality je pravidelne kontrolovať kvalitatívne ukazovatele jednotlivých
častí projektu a informovať o svojich zisteniach projektového manažéra formou pravidelných správ
(reportov) alebo nepravidelných (mimoriadnych) správ.
Expert pre informačnú bezpečnosť
„Expert pre informačnú bezpečnosť“ vykonáva podporu pri návrhu a realizácii bezpečnostných
politík smerujúcich k ochrane informácií a IT systémov v rámci projektu. Expert pre informačnú
bezpečnosť je osoba funkčne nezávislá od dodávateľov riešenia projektu a je tak schopná efektívne
vyhodnotiť/kontrolovať mieru plnenia bezpečnostných politík a pravidiel. Jeho úlohou je dohľad
a audit nad dodržiavaním bezpečnostných politík zo strany osôb dodávateľov riešenia projektu ako aj
samotných užívateľov. Na tomto základe navrhuje príslušné nápravné kroky a opatrenia pričom však
neadministruje dennodennú agendu riadenia IT bezpečnosti.

