Prehľad seminárov v Piešťanoch
Cieľ
Pochopenie kľúčových problémov v danej téme a vytvorenie
príležitosti na inováciu dosiahnutie výhody v podnikaní

Formát seminára 9:00 - 15:30
1. Vysvetlenie problematiky - ako to funguje, súčasnosť a budúcnosť.
V tejto časti vystúpia odborníci v danej oblasti a stručne vysvetlia jednotlivé témy tak,
aby sme sa pripravili na diskusiu.
2. Aplikácie. Kde sa to využíva a čo to prináša?
Ukážeme si praktické príklady a aplikácie oblastí, ktoré boli prezentované.
3. Čo s tým? Príležitosti.
V tejto časti budeme spolu s účastníkmi diskutovať o tom, ako sa dajú preberané
oblasti využiť v ich ﬁrmách.
4. Ako na to? Akčné plány.
Na záver si pripravíme základné kroky pre využitie toho, čo sme sa spolu naučili.

Kde: Technický skúšobný ústav Piešťany
Cena: 150 eur/1 účastník, 200 eur/2 účastníci z jednej ﬁrmy

Stratégia v turbulentných časoch
8.2.2022
Ako sa strategicky rozhodovať a vytvárať úspešnú stratégiu v turbulentnom a chaotickom svete?
• 3P - pozoruj, pochop, podnikni akciu
• Ako sa vyznať v chaose okolo nás?
• Ako premieňať problémy na príležitosti?
• Ako sa rozhodovať v neistote?
• Od reaktivity k proaktivite
• Ako funguje stratégia prvého kroku?
• Budovanie sústavy riadenia ZIPFES
Pozvaní hostia: Ján Košturiak, s profesorom Milanom Zeleným rozvinul metodiku ZIPF stratégiu
prvého kroku vo viacerých ﬁrmách, Oldřich Kovář, vybudoval úspešnú ﬁrmu v Ázii a rozvíja stratégiu spolupráce Slovensko a Kórejskej republiky, Jaroslav Crkoň, v stratovom podniku vytvoril
úspešnú a dlhodobú stratégiu rozvoja a ziskovosti.

Marketing a obchod v digitálnej dobe
8.3.2022
Zákazník ma potrebu a peniaze na jej krytie, ako objaviť,
získať a udržať si zákazníkov a zvyšovať hodnotu v predaji?
• Vývoj obchodných modelov - od lokálneho priameho
predaja ku globálnemu sprostredkovanému predaju štandardných výrobkov, masovej kustomizácii a re-lokalizácii
• Kto je môj zákazník a čo robí ?
• Ako správne komunikovať so zákazníkom?
• Ako vybudovať výkonný marketingový a obchodný
proces, riadiť a merať jeho výkonnosť ?
• Ako správne využívať digitálne technológie v obchode a
marketingu?
• Ako kombinovať nové technológie a osobný kontakt,
budovanie vzťahov a dôvery v obchode a marketingu?
• Ako by mal fungovať váš marketingový a obchodný
systém?
Pozvaní hostia: Simona Kubán, majiteľka spoločnosti src Interactive sleduje najnovšie trendy a
rozvíja úspešne projekty digitálneho marketingu. Ladislav Gabčo buduje v podnikoch obchodné a
marketingové procesy. Tomáš Martinčok rozvíja digitálny obchod a marketing vo ﬁrmách. Tomáš
Tuleja pomáha ﬁrmám so svojou expertízou v oblasti digitálnych médií a sociálnych sietí.

Inovácie výrobkov a služieb
5.4.2022
Ako inovovať výrobky a služby tak, aby sme ich predávali
s vysokou maržou, veľa a dlho?
• Ako premeniť problém na príležitosť ?
• Ako fungujú Design Thinking a WOIS?
• Zdroje pre vytváranie inovácií výrobkov a služieb
• Ako analyzovať proces zákazníka a zlepšovať hodnotovú
krivku?
• 40 inovačných princípov na zvyšovanie hodnoty pre
zákazníka
• Ako systematicky inovovať a zvyšovať marže?
Pozvaní hostia: Ján Košturiak, autor 40 inovačných princípov, viedol desiatky úspešných
inovačných projektov. Jiří Marek, profesor a inovátor v oblasti obrábacích strojov, nových
materiálov a technológií. Dušan Manduľák, inovátor a autor Sharvan bike. Patrik Paul, priemyselný dizajnér a inovátor, autor prvého 3D tlačeného eBiku na svete.

Inovácie procesov a podnikateľských
modelov
3.5.2022
Ako vytvoriť pružné, štíhle a chybuvzdorné procesy a
podnikateľský model, ktorý dokáže konkurovať v rýchlom
a nepredvídateľnom svete?
• Ako vytvoriť plynulý tok doručovania hodnoty zákazníkom?
• Eliminácia plytvania a byrokracie z podnikových procesov
• Manažment úzkych miest
• Smart technológie pre optimalizáciu procesov
• Ako zvyšovať ﬂexibilitu, kvalitu, výkonnosť a rýchlosť
procesov?
• Vytváranie konkurenčnej výhody v podnikateľskom modeli

Pozvaní hostia: Ján Košturiak, v desiatkach podnikov zavádzal štíhle procesy s využitím Lean Six
Sigma a TOC. Ľubomír Klieštik - vo svojej vlastnej ﬁrme aj v ďalších podnikoch úspešne implementuje Teóriu obmedzení. Vladimír Levársky, rozvíja technológie pre inteligentné riadenie procesov.
Peter Ballon má dlhoročné skúsenosti so zlepšovaním procesov. Miroslav Kunsch sa zaoberá
optimalizáciu a riadením procesov v reálnom čase.

Sieťové organizácie a ﬁrmy vo ﬁrme
7.6.2022
Pomalé a byrokratické hierarchické štruktúry neprežijú a
nahrádzajú ich ploché organizácie, siete s autonómnymi
podnikateľskými jednotkami, podniky v podniku, v
ktorých pracujú spolupodnikatelia. Ako budovať takéto
siete?
• Organizačné princípy sieťovej organizácie
• Autonómne podnikateľské jednotky
• Finančné, organizačné a komunikačné pravidlá
• Zdieľanie zdrojov a znalostí
• Nástroje pre riadenie sieťových organizácií
• Améby, fraktály, mikropodniky a nová podnikateľská
Pozvaní hostia: Peter Ballon, spolupracuje s ﬁrmami, ktoré sa pokúšajú fungovať ako siete
autonómnych jednotiek - améby, micro enterprises, Corporate Rebels a pod. Ján Košturiak spolutvorca konceptu fraktálovej a modulárnej organizácie. Stanislav Martinec, zakladateľ KOMA
Modular rozvíja ﬁrmu ako organizáciu baťovských spolupodnikateľov. Jan Mašek, zakladateľ siete
Red Button, extert na sieťové organizácie a zdieľanie. Ľubomír Švec, majiteľ Švec Group rozvíja
svoje ﬁrmy ako samostatné autonómne jednotky.

Leadership a spolupodnikanie v podniku
6.9.2022
Slúžiaci lídri pomáhajú svojim spolupracovníkom objaviť a
rozvinúť ich talenty tak, aby nachádzali motiváciu v tom,
že dokážu vytvárať vysokú pridanú hodnotu v roliach,
ktoré ich napĺňajú a nachádzajú v nich zmysel.
• Nový leadership a slúžiaci lídri v podniku
• Ako budovať spolupodnikateľov v podniku?
• Hodnoty, pravidlá, proaktivita a synergia
• Slušná ﬁrma a budovanie dôvery a spolupráce
• Rozvoj potenciálov PQ, EQ, IQ a SQ
• Nový leadership a nové motivačné faktory

Pozvaní hostia: Peter Ballon, študuje a aplikuje nové prístupy k slúžiacim lídrom a hľadaniu
zmyslu v práci. Ján Košturiak, s Tomášom Hajzlerom začali rozvíjať koncept slušnej a slobodnej
ﬁrmy a nových motivačných faktorov. Daniel Laco, zakladateľ spoločnosti FBE, ktorý rozvíja
hodnoty a princípy v leadershipe a manažmente ﬁriem. Henrich Chomist, psychológ budujúci vo
ﬁrmách návyky, podnikateľstvo a hodnoty.

Budúcnosť výroby
4.10.2022
Aké nové organizačné a technologické trendy nastupujú
do výroby a vytvárajú merateľné konkurenčné výhody?
• Digitalizácia a umelá inteligencia
• Aditívna výroba
• Modulárne a mobilné výrobné systémy
• Robotické a automatizované systémy vo výrobe
• Inteligentné sklady a logistika
• Prediktívna údržba
Pozvaní hostia: Ján Košturiak, v spolupráci s Fraunhofer IPA dlhodobo rozvíja moderné výrobné
koncepty. Michal Gregor, medzinárodný expert a výskumník v oblasti umelej inteligencie. a jej
aplikácií. Martin Kniha, buduje centrum aditívnych technológií na Slovensku. Radovan Furmann,
expert na priemyselné inžinierstvo a smart technológie v spoločnosti CEIT. Branislav Rabara,
majiteľ spoločnosti Bizzcom, v ktorej rozvíja technológie automatizácie a digitalizácie výroby.

Baťove princípy pre dnešný svet
8.11.2022
Baťovci vytvorili integrovanú sústavu riadenia, ktorá bola
postavená na prepojených systémoch a princípoch, ktoré
môžu priniesť konkurenčnú výhodu s využitím nových
technológií a znalostí aj dnes
• Baťova sústava riadenia
• Organizácia podniku a práce
• Práca s ľuďmi a princípy života a práce, budovanie seba
• Technika a technológie
• Kultúra a motivácia
• Obchod a marketing

Pozvaní hostia: Gabriela Končitíková, úspešná autorka mnohých kníh o Baťovej sústave riadenia, ktorá aplikuje baťovské princípy do súčasných podnikov a pracovných návykov ľudí. Jaroslav
Crkoň, vyrástol v Baťovej kultúre riadenia podniku, ktorú ďalej rozvíja vo ﬁrme TSÚ. Stanislav
Martinec, rozvíja baťovské princípy vo svojej ﬁrme KOMA Modular. Drahomíra Pavelková, profesorka Univerzity Tomáše Bati, ktorá rozvíja baťovské manažérske a ekonomické princípy.

Hľadanie radosti a motivácie živote a
v práci
6.12.2022
Väčšina ľudí nenachádza v práci radosť ani motiváciu, sú unavení a frustrovaní a znižuje sa ich
výkon v práci aj kvalita života. Budeme spoločne
hľadať riešenia tohto problému.
• Zjednodušovanie života a práce
• Pomalá a rýchla práca, pomalý a rýchly život
• Vďačnosť a radosť zo života
• Hľadanie zmyslu
• Budovanie vzťahov
• IKIGAI
Pozvaní hostia: Martina Jankolová, objavuje v podnikoch potenciály pre motiváciu, zmysel a
radosť z práce. Ján Košturiak, prešiel od rýchleho života a práce k princípom zjednodušovania a
sústredenia sa na podstatu. Juraj Málik, zakladateľ siete ﬁriem, ktorý hľadá a rozvíja talenty a
radosť z tvorenia a podnikania. Vladimír Maslák, zakladateľ OZ Dobrý Pastier, objavuje motiváciu a
radosť zo života s ľuďmi na okraji spoločnosti.

