
                                                   

   
 

 

 
Občianske združenia 

BPUGTM SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA), 
EuroCloud Slovakia 

a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave 
 

organizujú 
 

pod záštitou dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave  
 

prof. RNDr. Jozefa KOMORNÍKA, DrSc. 
 

medzinárodnú odbornú konferenciu 
 

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania 
efektívnosti a výkonnosti organizácií 

                                               

27. až 28. október 2016 
 

Hotel Boboty, Vrátna dolina pri Terchovej 
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http://www.sapria.sk/
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Mediálni partneri 
 

                   
 

Iní partneri 
       

 

                                                              
                     

 
CHARAKTERISTIKA KONFERENCIE 

 
Cieľ a zameranie konferencie: 
 

Cieľom tohtoročnej medzinárodnej odbornej konferencie „Progresívne prístupy a metódy zvyšovania 
efektívnosti a výkonnosti organizácií“, ktorá je už tradične organizovaná vyššie uvedenými tromi 
profesijnými združeniami a významnou slovenskou univerzitou, je výmena teoretických a praktických 
poznatkov a skúseností v oblastiach inovácie procesov a ich efektívneho riadenia, optimalizácie ľudských 
zdrojov, využívania sociálnych médií v riadiacich procesoch a v oblasti využívania štruktúrovaných 
a neštruktúrovaných dát pri manažérskom rozhodovaní.  
Stretnutím odborníkov z rôznych profesijných organizácií, z podnikateľskej sféry, vedecko-výskumných 
a pedagogických pracovníkov z univerzít a zástupcov z iných inštitúcií má konferencia poukázať na doterajšie 
nedostatky pri využívaní najlepších postupov a riešení v organizáciách a naznačiť možnosti ďalšieho rozvoja 
progresívnych prístupov a metodík za účelom zvyšovania efektívnosti, výkonnosti a konkurencie schopnosti  
všetkých organizačných zložiek spoločnosti.  
Výstupmi z konferencie budú odborné články zástupcov organizátorov konferencie v periodikách mediálnych 
partnerov a zborník príspevkov, obsahujúci prezentácie prednášateľov a príspevky záujemcov o publikovanie 
v zborníku. Zborník, ktorý dostanú účastníci konferencie, bude vydaný s prideleným ISBN v elektronickej 
forme na CD nosiči. 
 

Záštita:   
o prof. RNDr. Jozef KOMORNÍK, DrSc., dekan Fakulty managementu Univerzity 

Komenského v Bratislave, SR 

 

Programový výbor: 
o Ing. Peter Balco, PhD., BPUGTM SLOVENSKO,  SR  
o RNDr. Ján Sabol, PhD., Slovenská asociácia procesného riadenia, SR 
o prof. Dr.h.c. Ing. Dušan Malindžák, CSc., Slovenská asociácia procesného riadenia, 

SR 

  
Organizačný výbor: 

o Vladimír Gališin,  Slovenská asociácia procesného riadenia, SR 
o Mgr. Martina Drahošová, PhD. Fakulta managementu Univerzity Komenského 

v Bratislave, SR 
o Iveta Železníková, Slovenská asociácia procesného riadenia, SR 
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PROGRAM KONFERENCIE 
 

Štvrtok, 27. 10. 2016 (1. deň) 
 

08:00 – 09:00 Prezentácia účastníkov 

 
09:00 – 09:10 
      

Otvorenie konferencie a úvodné slovo   

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., Fakulta managementu Univerzity Komenského 
v Bratislave, SR 

09:10 – 09:30 

Využitie nástrojov procesnej analýzy pre zefektívnenie organizácií štátnej 
správy 
Ing. Monika Deneva, generálna riaditeľka, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, SR 

09:30 – 09:50 
 

Budovanie diaľníc na základe jasných a efektívnych procesov 
Ing. Patrik Ďuriš, vedúci projektového tímu Procesy NDS, Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s., SR 

 
09:50 – 10:10 
 

Využitie nadstavieb SAP pre zvyšovanie efektívnosti riadenia v ŽSR  
Ing. Ján Dekány,  odbor informatiky, Železnice Slovenskej republiky, a.s., SR 
Ing Kateřina Bezděková, odbor informatiky, Železnice Slovenskej republiky, a.s., SR 

 
09:50 – 10:10 
 

Merať - analyzovať - zlepšovať pomocou SAP UEM by KNOA 
Ing. Juraj Laifr, oddelenie SAP Education, SAP Slovensko s.r.o., SR 

Uwe Miksche,  oddelenie SAP Education,  SAP Slovensko s.r.o., SR 

10:10 – 10:30 
Asistovaná služba občanovi a dodávka služieb pre občana 
Ing. Ivan Bučko, vedúci odboru , Slovenská pošta, a.s., SR 

10:30 – 10:50 Prestávka 

10:50 – 11:10 
Zvyšování efektivnosti zdravotnických zařízení z pohledu procesní 
optimalizace, vzájemné spolupráce a sdílení dat 
PhDr. Petr Balej, PhD., riaditeľ, Transform&Partners s.r.o., ČR 

11:10 – 11:30 
Vplyv implementácie elektronického zdravotníctva na efektívnosť 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
Ing. Peter Linhardt, CSc., konzultant kompetenčného centra eHealth, Ness EU, ČR 

11:30 – 11:50 
Logistika – cesta k zvyšovaniu výkonnosti podniku  
prof. Dr.h.c. Ing. Dušan Malindžák, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Fakulta 
BERG - Ústav logistiky priemyslu a dopravy, SR 

11:50 – 12:10 
Je potrebné riadiť právnu stránku môjho podnikania? Alebo „... aj firma 
môže ísť za mreže!“ 
JUDr. Ing. Miroslav Chlípala, advokát, Advokátska kancelária Bukovinský & Chlípala, SR 

12:10 – 13:30 Obedňajšia prestávka 

13:30 – 13:50 
IT porfólio a biznis ciele podniku 
Mgr. Slávka Zatrochová, manažér IT projektov, CHEMOSVIT FOLIE, a.s., SR 

13:50 – 14:10 
Procesné riadenie v online svete 
Ing. Ján Moncoľ,  projektový manažér, ims, a.s., SR 

14:10 – 14:30 
Využitie cloudových technológii na bezpečnú komunikáciu 
Ing. Juraj Zelenay, riaditeľ, MPI Consulting s.r.o., SR 

14:30 – 14:50 
M2L – manipulácia podľa svetla 
Ing. Martin Jančo, CEO, M2M Solutions, s.r.o., SR 

14:50 – 15:00 Prestávka 

15:00 – 15:20 

Ako znížiť náklady na prevádzku a údržbu budov 
Ing. Andrej Šamánek, konateľ, MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov, SR  
Ing. Tomáš Szarka, podpredseda, Spoločenstvo vlastníkov bytov Bratislava, SR 
Ing. Pavel Homola,  riaditeľ, VERDE s.r.o., SR 
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15:20 – 15:40 

Implementácia projektového manažmentu do procesov v štátnej správe 
Ing. Danica Lešková, PhD.,  vedúca odboru Hydrologické predpovede a výstrahy, 
Slovenský hydrometeorogický ústav, SR 
Ing. Juraj Vojtek, PhD., projektový manažér – freelancer, SR  

15:40 – 16:00 

Riadenie projektov v malých a stredných podnikoch prostredníctvom  
štandardných projektových metodík 
Ing. Milan Lapšanský, riaditeľ,  Deleon , s.r.o., SR 
Ing. Jozef Süss, riaditeľ, Tayllor&Cox, a.s., SR 

16:00 – 16:20 

Integrovaný systém manažérstva spoločnosti TOPSTAV s.r.o v zmysle 
normy ISO 9001:2016  
Ing. Ondrej Železník, PhD, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG - Ústav 
riadenia a informatizácie výrobných procesov, SR  
Mgr. Tomáš Kaprál, TOPSTAV s.r.o., SR 

16:20 – 16:40 
Mindjet  2017 – rýchle a intuitívne riadenie myšlienok a informácií 
Ing. Rastislav Neczli, PhD., riaditeľ, ITMG, s.r.o., SR 

16:40 – 17:10 Vyhodnotenie najlepšieho vystúpenia (prednášky), tombola 

17:10 – 19:00 

 

Osobné voľno (prechádzky po okolí, fitness, masáže, bazén) 

 

19:00 – 24:00 

 

Spoločenský večer – recepcia (Ladislav Puček, LIMBAVIN, „Rozhovory o víne  

a s vínom“,  degustácia; Terchovská muzika; Ochutnávka  syrových terchovských produktov a iných špecialít 
regiónu; Občerstvenie a pohostenie) 

 

 
Piatok, 28. 10. 2016 (2. deň) 
 

09:00 – 11:30 
 

Pracovné stretnutie (workshop) 1 

Názov:  Sociálne média v marketingu - inboud marketing v praxi, základy 
podané prostredníctvom praktických cvičení 
Školitelia: 
Mgr. Martina Drahošová, PhD., Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, SR 
Ing. Peter Balco, PhD., Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, SR 

 
09:00 – 11:30 
 

Pracovné stretnutie (workshop) 2  

Názov:  Využitie metodiky „TRIZ“ na tvorbu inovácií v organizáciách 
Školitelia: 
PhDr. Mojmír Kališ, PhD., Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, 
SR  
Ing. Martin Tršo, ZVS Holding a.s., Dubnica n/Váhom, SR 

09:00 – 11:30 
Sprievodné podujatie počas 2. dňa konferencie - Predvádzacie jazdy manažérskeho 

a SÚV vozidla 

11:30 – 13:00 

 

Zhodnotenie konferencie a obed 

 

13:00 – 15:30 Výlet do Vrátnej doliny (lanovka na Chleb, občerstvenie na dolnej a hornej stanici) 

  
Ocenenia: 
  

27. 10. 2016 

Súťaž o najlepší príspevok (prednášku) konferencie 
1. cena: Víkendový pobyt (3 dni) s plnou penziou pre 2 osoby v hoteli Boboty vo Vrátnej 

doline v termíne od 9. 1. do 30. 4. 2016 (zimná sezóna). 
2. cena: Darčekový kôš. 
3. cena: Kolekcia svätojurských vín.   
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ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 

Termín konania:  27. až 28. október 2016. 

Miesto konania: HOTEL BOBOTY,  013 06 Terchová, www.hotelboboty.sk. 

Rokovacie jazyky:  slovenský, český, anglický. 

Organizačné a technické zabezpečenie: Konferenciu organizačne a technicky zabezpečuje Slovenská 
asociácia procesného riadenia (www.sapria.sk, e-mail: vladimir.galisin@sapria.sk,  tel.  +421 (0)55 3274431, 
+421 (0)55 7898407) v spolupráci so svojimi partnermi. 

Prihlášky: 
Vaše prihlášky zasielajte poštou na adresu Slovenská asociácia procesného riadenia, Timonova 27, 040 
01 Košice alebo faxom na číslo +421 (0)55 7898407 alebo e-mailom na adresu výkonného riaditeľa 
Slovenskej asociácie procesného riadenia vladimir.galisin@sapria.sk najneskôr do 21. októbra 2016.  
Prihláška je uvedená na poslednej strane tohto bulletinu. Elektronickú formu prihlášky nájdete v prílohe 
mailu a na webových stránkach www.sapria.sk a www.bpug.sk. 
 

Konferenčný poplatok: 

 Štandardný účastník: 180,- €.  

 Členovia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenskej asociácie procesného riadenia (SAPRIA), EuroCloud 
SLOVAKIA a zamestnanci Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave: 144,- € (zľava  
20% z účastníckeho poplatku), 

 Študenti, vrátane doktorandov: 90,- €.  

 Aktívny účastník (prednášajúci – len jeden za každú prednášku): 0,- €.  
 
Ceny sú konečné. Konferenčný poplatok zahŕňa celodennú (2 dni) účasť na odborných prednáškach a 
workshopoch, písomné materiály ku konferencii, zborník z konferencie na CD-ROM, propagačné materiály 
partnerov, 2x obed, občerstvenie počas konferencie, sprievodný program (spoločenský večer – recepcia, 
predvádzacie jazdy, výlet do Vrátnej doliny) a ostatné náklady konferencie.   
 
Spôsob úhrady: 
Konferenčný poplatok uhraďte v termíne do 25. októbra 2016 na účet Slovenskej asociácie procesného 
riadenia, ktorá nie je platcom DPH. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,  číslo účtu: 2625033127/1100, 
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2503 3127 SWIFT: TATR SK BX, VS: IČO vašej organizácie (fyzická osoba 
uvedie: 2728102016), KS: 0308, v kolónke Správa pre prijímateľa (účel platby) uveďte: Konferencia 2016 - 
meno(á) účastníka(ov) konferencie. Faktúra Vám bude zaslaná poštou alebo odovzdaná pri prezentácii 
účastníkov konferencie v mieste jej konania.      
 
Hotel/ubytovanie:  
Ubytovanie nie je zahrnuté v konferenčnom poplatku. Pre účastníkov konferencie ponúkame možnosť 
ubytovania v hoteli  Boboty vo Vrátnej doline, v ktorom sa konferencia koná, za jednotné ceny pre túto 
konferenciu, t j. 30,- €/osoba/deň v južnej dvojlôžkovej izbe a 25,- €/osoba/deň v severnej dvojlôžkovej 
izbe (príplatok za izbu obsadenú len jednou osobou je 20,- €/osoba/deň). V cenách sú zahrnuté raňajky, 
vstup do bazéna, masáže a fitnes.  
V prípade záujmu o ubytovanie v hoteli Boboty vyplňte objednávkový formulár, ktorý je na webovej stránke 
hotela alebo kontaktujte priamo personál hotela na telefónnych číslach +421 41 5695228, +421 902969205, 
prípadne zašlite e-mail na adresu hotelboboty@vratna.sk. V komunikácii uveďte, resp. oznámte, že ste 
účastníkom konferencie „Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií“ v 
dňoch 27. až 28. 10. 2016. 
 
Kontakt – organizačné a technické zabezpečenie: 

Slovenská asociácia procesného riadenia, Timonova 27, 040 01 Košice 

Tel.: +421(0)55 3274431, +421(0)55 7898407, fax: +421 (0)55 7898407, E-mail: vladimir.galisin@sapria.sk.  

http://www.hotelboboty.sk/
http://www.sapria.sk/
mailto:vladimir.galisin@sapria.sk
mailto:vladimir.galisin@sapria.sk
http://www.sapria.sk/
http://www.bpug.sk/
mailto:hotelboboty@vratna.sk
http://www.sapria.sk/
mailto:vladimir.galisin@sapria.sk
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Záväzná prihláška na konferenciu  

„Progresívne prístupy a metódy zvyšovania 
efektívnosti a výkonnosti organizácií“ 

                                                    
Vyplnenú prihlášku zašlite poštou na adresu Slovenská asociácia procesného riadenia, Timonova 27, 040 01 Košice alebo faxom na číslo 

+421 (0)55 7898407 alebo e-mailom na adresu výkonného riaditeľa Slovenskej asociácie procesného riadenia vladimir.galisin@sapria.sk 

najneskôr do 24. októbra 2016.   

 
 

Titul(y), meno, priezvisko: 
    

1. ............................................................................................ 
 

2. ............................................................................................ 
 

3. ............................................................................................ 
 

4. ............................................................................................ 
 

5. ............................................................................................ 
 

Názov organizácie (fyzická osoba nevyplňuje): ............................................................................. 
 
Adresa organizácie/fyzickej osoby: ....................................................................................... 
 

 
IČO: ....................................................................... 
(ak je relevantné) 

DIČ: ......................................................  
(ak je relevantné)                                               

IČ DPH: ............................................................... 
(ak je relevantné)   

 

Telefón/Fax: ....................................................... 
 

E-mail: ................................................. 

 
Konferenčný poplatok vo výške: ................... € 
 

 
(bude) uhradený dňa: ......................  
 

 
 
 
 
V   ...........................................................                                             dňa: ....................................... 
 
 

Vyplnil: ................................................. 

 

http://www.sapria.sk/
mailto:vladimir.galisin@sapria.sk

