BPUG

TM

Občianske združenia
SLOVENSKO, Slovenská asociácia procesného riadenia (SAPRIA)
a CloudPartners Slovakia
v spolupráci
s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave
organizujú

pod záštitou dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Jozefa KOMORNÍKA, DrSc.

už 3. ročník medzinárodnej odbornej konferencie

Progresívne prístupy a metódy zvyšovania
efektívnosti a výkonnosti organizácií
4. až 5. október 2018
Hotel Boboty, Vrátna dolina pri Terchovej

Partneri

Právny garant

Mediálni partneri

Medzinárodná odborná konferencia
„Progresívne prístupy a metódy zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií“

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 nasledovných oblastiach:
o inovatívne prístupy k riadeniu procesov (Business Process Management) a ich aplikácia v praxi,
o efektívne riadenie organizácií s využitím dátovej analytiky,
o GDPR – nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov a stav po piatich mesiacoch jeho
platnosti,
o vplyv GDPR na fungovanie/procesy organizácie.
Vyššie uvedené oblasti, ktorých sa budú príspevky prezentujúcich týkať, sú úzko prepojené s efektívnosťou a
výkonnosťou všetkých organizácií v zmysle najnovšej technologickej revolúcie INDUSTRY 4.0 a budovania
inteligentných miest (SMART CITY) v súvislosti s neustále rastúcou digitalizáciou a internetizáciou vo
všetkých oblastiach fungovania spoločnosti..
Stretnutím odborníkov z rôznych profesijných organizácií, z podnikateľskej sféry, vedecko-výskumných
a pedagogických pracovníkov z univerzít a zástupcov z iných inštitúcií má konferencia zvýšiť povedomie
o inovatívnych prístupoch k riadeniu procesov a ich uplatnení v praxi, poskytnúť nové poznatky a vedomosti
o využití dátovej analytiky a informovať účastníkov o nariadení EÚ o ochrane osobných údajov, vrátane
vplyvu nariadenia na fungovanie organizácií.
Jedným z cieľov konferencie je aj zhodnotenie súčasného stavu vo vyššie uvedených oblastiach u nás
a v okolitých krajinách a prezentácia relevantných inovatívnych postupov a riešení v organizáciách,
pôsobiacich u nás a v zahraničí. Ako už býva samozrejmosťou, neoddeliteľnou súčasťou aplikácie
prezentovaných poznatkov a riešení v praxi budú rozvojové projekty jednotlivých subjektov v oblasti
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.

Programový výbor:
o Ing. Peter Balco, PhD., BPUGTM SLOVENSKO, SR
o RNDr. Ján Sabol, PhD., Slovenská asociácia procesného riadenia, SR
o Ing. Juraj Zelenay, CloudPartners Slovakia, SR
o prof. RNDr. Michal Greguš, PhD., Fakulta managementu Univerzity Komenského
v Bratislave, SR.

Organizačný výbor:
o Mgr. Martina Drahošová, PhD. Fakulta managementu Univerzity Komenského
v Bratislave, SR
o Vladimír Gališin, Slovenská asociácia procesného riadenia, SR.
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PROGRAM KONFERENCIE
Štvrtok, 4. 10. 2018 (1. deň)
08:00 – 09:00
09:00 – 09:10
09:10 – 09:40
09:40 – 10:10

Prezentácia účastníkov
Otvorenie konferencie a úvodné slovo

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

Jeden krát a dosť, alebo koniec výpisov na Slovensku
Ján Bačko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, SR

Nové standardy OMG pro modelování business procesů
Ing. Ivana Šabatová, Ph.D., projektový manažér, EDU Trainings s.r.o., Praha, ČR

10:10 – 10:40

„Business Intelligence“ a riadenie výkonnosti – základné princípy a
progresívne metódy

10:40 – 11:00

Prestávka

11:00 – 11:30

Technologický konzulting ako nutnosť v 21. storočí pri rozhodovaní a
realizácii IT projektov

RNDr. Ján Sabol, PhD., riaditeľ, BPM Consulting, s.r.o., SR

Ing. Branislav Bayer, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., SR

11:30 – 12:00
12:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30

14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30

16:30 – 17:00

Procesné riadenie (BPM) a jeho využitie v súčasnosti - panelová diskusia
Moderátor: Ing. Peter Balco, PhD., prezident, BPUGTM SLOVENSKO, SR

Obedňajšia prestávka
Process mining a jeho využitie v praxi
Ing. Eugen Molnár, Solution Architect, DXC Technology, SR

Riadenie na základe dát

Miloš Molnár, MBA, trivia data, s.r.o., projektový manažér, SR

V číslach je budúcnosť každej organizácie alebo hľadanie svojej
budúcnosti
RNDr. Michal Greguš, PhD., pedagóg - výskumník, Fakulta managementu Univerzity
Komenského v Bratislave, SR
Ing. Peter Balco, PhD., prezident, BPUGTM SLOVENSKO, o.z., SR

Prestávka
Digital transformation

Ing. Juraj Laifr, SAP Education Manager, SAP Slovensko, s.r.o., SR

Klastre na Slovensku – ich postavenie, zdroje financovania, mapovanie,
certifikácia a ich vývoj
RNDr. Vladimír Borza, riaditeľ Odboru programov a analýz, Slovenská inovačná
a energetická agentúra, SR

Dátová analytika a jej využitie v praxi - panelová diskusia
Moderátor: RNDr. Ján Sabol, PhD., predseda predsedníctva, Slovenská asociácia
procesného riadenia, o.z., SR

17:00 – 19:00

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

19:00 – 24:00

Spoločenský večer – recepcia (Okrem iného: Degustácia Svätojurských vín; Terchovská
muzika; Ochutnávka syrových terchovských produktov a iných špecialít regiónu)
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Piatok, 5. 10. 2018 (2. deň)
09:00 – 9:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:20
11:20 – 11:50

Logistika je všadeprítomná - metódy hodnotenia jej výkonnosti

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., pedagóg - výskumník, Fakulta BERG
Technickej univerzity v Košiciach, SR

Čo majú spoločné GDPR a nové tropické ovocie? Alebo, ako sa právo stalo
projektom.
JUDr. Ing. Miroslav Chlípala, advokát, Advokátska kancelária Bukovinský & Chlípala, SR

Prvé skúsenosti s implementáciou GDPR v slovenskom prostredí
Ing. Zuzana Omelková, predseda rady bezpečnosti, GAMO a.s., SR

GDPR a jeho uplatnenie v praxi

Ing. Viktor Šlapka, riaditeľ, INTER M & K, spol. s r.o., SR

Prestávka
Skúsenosti s GDPR
združeniach

v komerčnom

sektore,

obciach

a občianskych

Ing. Lukáš Pokorný, konzultant, MPI Consulting s.r.o., SR

11:50 – 12:20

GDM - Systém zverejňovania dokumentov na webe v súlade s GDPR

12:20 – 12:40

GDPR a doterajšie skúsenosti s jeho uplatnením v praxi – panelová
diskusia

RNDr. Štefan Kubinec, CEO, Informity n.o., SR
Ing. Peter Linhardt, PhD., konateľ, FINESOFT, s.r.o., SR
Moderátor: Ing. Peter Linhardt, PhD., konateľ, FINESOFT, s.r.o., SR

12:40 – 13:00

Vyhodnotenie najlepších prednášok, tombola

13:00 – 14:00

Zhodnotenie konferencie a obed

OCENENIA:

5. 10. 2018

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. 2019 (zimná sezóna).
2. cena: Darčekový kôš.
3. vyznamenanie: Kolekcia svätojurských vín.

SCENÉRIA MIESTA KONANIA KONFERENCIE:
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ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE
Termín konania: 4. až 5. október 2018.
Miesto konania: HOTEL BOBOTY, 013 06 Terchová, SR (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: sapria@sapria.sk, tel. +421 (0)55 7898407, +421 (0)55
3274431) 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 Slovenskej asociácie
procesného riadenia sapria@sapria.sk najneskôr do 16. októbra 2017. 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.
Poznámka: Účastníci tejto medzinárodnej konferencie môžu získať 7.5 PDU.
Konferenčný poplatok:
 Štandardný účastník: 180,- €.
 Členovia BPUGTM SLOVENSKO, Slovenskej asociácie procesného riadenia (SAPRIA) 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,
písomné materiály ku konferencii, zborník z konferencie na CD-ROM, propagačné materiály partnerov, 2x
obed, občerstvenie počas konferencie, sprievodný program (spoločenský večer – recepcia) a ostatné náklady
konferencie.
Spôsob úhrady:
Konferenčný poplatok uhraďte v termíne do 1. októbra 2018 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: 1920102017), KS: 0308, v kolónke Správa pre prijímateľa (účel platby) uveďte: Konferencia 2018 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 (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 4. až 5. 10. 2018.
Kontakt – organizačné a technické zabezpečenie:
Slovenská asociácia procesného riadenia, Timonova 27, 040 01 Košice
Tel.: +421(0)55 7898407, +421(0)55 3274431, fax: +421 (0)55 7898407, E-mail: sapria@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 mailovú adresu Slovenskej asociácie procesného riadenia sapria@sapria.sk najneskôr do 30. septembra 2018.

Titul(y), meno, priezvisko:
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
5. ............................................................................................

Názov organizácie (fyzická osoba nevyplňuje): .............................................................................
Adresa organizácie/fyzickej osoby: .......................................................................................
IČO: .......................................................................
(ak je relevantné)
IČ DPH: ...............................................................
(ak je relevantné)
Telefón/Fax: .......................................................

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

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

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

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

Súhlasím(e) so spracovaním svojich osobných údajov podľa nariadenia Európskej únie
GDPR (General Data Protection Regulation) pre účely registrácie účastníkov konferencie.

V ...........................................................

dňa: .......................................

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