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CHARAKTERISTIKA KONFERENCIE 
 

Cieľ a zameranie konferencie: 
 

Cieľom tohtoročnej medzinárodnej odbornej konferencie „Progresívne prístupy a metódy 
zvyšovania efektívnosti a výkonnosti organizácií“, ktorá je organizovaná vyššie uvedenými profesijnými 
združeniami a významnou slovenskou univerzitou, je výmena teoretických a praktických poznatkov a 
skúseností v oblastiach inovácie procesov a ich efektívneho riadenia na základe princípov SMART fenoména 
tejto doby.  

Stojíme na prahu technologickej revolúcie, ktorá zásadným spôsobom zmení spôsob akým žijeme, 
pracujeme a vzájomne komunikujeme. Vo svojej miere, rozsahu a komplexnosti bude táto transformácia pre 
ľudstvo tak zásadná, ako nebola žiadna iná technologická zmena v minulosti. Nevieme zatiaľ ako sa bude 
vyvíjať, ale jedna vec je jasná, že reakcia na ňu musí byť integrovaná a komplexná, zahŕňajúca všetky 
zúčastnené strany na globálnom základe, a to verejný a súkromný sektor, akademickú obec a občiansku 
spoločnosť. Prvá priemyselná revolúcia použila paru na mechanizáciu výroby, druhá už použila elektrickú 
energiu a pásovú výrobu k vytvoreniu sériovej výroby, tretia už uplatnila elektroniku a informačné 
technológie pre automatizáciu výroby.  Teraz prichádza štvrtá priemyselná revolúcia, známa pod názvom 
Industry 4.0. Je charakterizovaná zlúčením technológií, ktoré stierajú hranice medzi fyzickými, digitálnymi a 
biologickými sférami a musí byt SMART. Rýchlosť súčasných objavov nemá historický precedens. V 
porovnaní s predchádzajúcimi priemyselnými revolúciami, štvrtá sa vyvíja skôr exponenciálnym ako 
lineárnym tempom. Okrem toho táto revolúcia v širšom slova zmysle zasahuje takmer do každého 
priemyselného odvetvia v krajinách celého sveta. Šírka a hĺbka týchto zmien ohlasujú transformáciu celých 
systémov výroby, riadenia a súvisiacich procesov a činností, vrátane tých, ktoré sa vyskytujú aj vo verejnej 
správe. Možnosti miliardy ľudí, spojených mobilnými zariadeniami a s nebývalým výpočtovým výkonom, 
dátové úložné kapacity a prístup k znalostiam sú takmer neobmedzené. A tieto možnosti sú umocnené 
vznikajúcimi riešeniami a technickými objavmi takmer vo všetkých oblastiach života spoločnosti. 
Samozrejme, aj v budúcnosti bude nevyhnutné sledovať a neustále zvyšovať výkonnosť organizácií a ich 
procesov prostredníctvom progresívnych prístupov a metód akými sú napríklad Business Intelligence a 
Performance Management, Internet of Things, Industrial Internet of Things, Data Science, Big Data a Social 
Media. So SMART evolúciou úzko súvisia aj riešenia a služby v oblasti vzdelávania a bezpečnostné pravidlá,  
či už o ochrane osobných údajov (GDPR) alebo o IT bezpečnosti, súvisiace 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 zmienenej priemyselnej revolúcii, získať ďalšie vedomosti o podnikových procesoch, 
produktoch a službách, vrátane ich aplikácie v praxi, o inovatívnych formách vzdelávania a o pravidlách, 
týkajúcich sa ochrany osobných údajov v súčasnosti. 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.  

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 Peter Balco, BPUGTM SLOVENSKO,  SR  

o Ján Sabol, Slovenská asociácia procesného riadenia, SR 

o Michal Greguš, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, SR. 

Organizačný výbor a technické zabezpečenie: 
o Vladimír Gališin,  Slovenská asociácia procesného riadenia, SR 

o Igor Lukáč,  Slovenská asociácia procesného riadenia, SR. 
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PROGRAM KONFERENCIE 
 
Štvrtok, 24. 10. 2019 (1. deň) 
 

08:00 – 09:00 Prezentácia účastníkov 

 
09:00 – 09:10 

Otvorenie konferencie a úvodné slovo   
Ján Papula, prodekan pre vzdelávanie, Fakulta managementu UK v Bratislave, SR 
 

09:10 – 09:40 
Procesne monitorovaná aktivita škodcov 
Alena Trabalková, Manager of Integrated Management Systems, Chemosvit, a.s., SR 
 

09:40 – 10:10 
 

Akú inteligentnú mobilitu potrebujeme na Slovensku? 
Peter Karpáty, projektový manažér - generálny štátny radca Úradu podpredsedu vlády SR pre 
investície a informatizáciu, SR 
 

 
10:10 – 10:40 

IT efektivita a IT novinky 
Branislav Bayer,  CEO, ITSAM s.r.o., SR 
 

10:40 – 11:00 Prestávka  

11:00 – 11:30 
Safety City 
Martina Hanusová, COO, BeeSafe, s.r.o., SR 
 

11:30 – 12:00 
Process Mining in enterprise processes  
Eugen Molnár, Solution architect, DXC Technology Slovakia, s.r.o., SR 
 

12:00 – 12:30 

SMART riešenia a podnikové procesy,  panelová diskusia 

Moderátor: Peter Balco, prezident, BPUGTM SLOVENSKO, SR/ Atos IT Solutions and 

Services s.r.o., SR 

12:30 – 14:00 Obedňajšia prestávka 

14:00 – 14:30 
Kľúčové ukazovatele kybernetickej bezpečnosti  
Peter Strážovec, Analytik pre kybernetickú bezpečnosť, strape s.r.o., SR 
 

14:30 – 15:00 

Kybernetická bezpečnosť a IT dodávatelia štátu 
Miroslav Chlípala, partner a advokát, Bukovinský & Chlipala, s.r.o., SR 
Štefan Pilár, advokátsky koncipient, Bukovinský & Chlipala, s.r.o., SR 
 

15:00 – 15:30 Prestávka 

15:30 – 16:00 

The EU/GDPR: A year after 
Dušan Šoltés, Partner projektu H2020 - EU/INFORM, Director of the e-Europe R&D Centre, 
Fakulta managementu UK v Bratislave, SR 
 

16:00 – 16:30 
Kybernetická bezpečnosť a vzdelávanie 
Lukáš Vallo, CEO, EDU Trainings s.r.o., ČR 
 

16:30 – 17:00 

Pripravenosť miest a obcí Slovenska na implementáciu a využívanie SMART 
riešení – analýza dát z prieskumu realizovaného v roku 2019 
Dorota Košecká, výskumný pracovník, Fakulta managementu UK v Bratislave a Atos IT 
Solutions and Services s.r.o, SR 
 

17:00 – 17:30 
SMART a IT bezpečnosť - panelová diskusia 

Moderátor: Peter Linhardt, konateľ, FINESOFT, s.r.o., Slovensko 
 

17:30 – 19:00 Osobné voľno (prechádzky po okolí, fitness, masáže, bazén) 

 
19:00 – 24:00 

Spoločenský večer – recepcia (Degustácia Svätojurských vín; Terchovská muzika; 
Ochutnávka  syrových terchovských produktov a iných špecialít regiónu) 

 

http://www.bpug.sk/
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Piatok, 25. 10. 2019 (2. deň) 
 

09:00 – 9:30 
 

Smart metódy vzdelávania s využitím technológie virtuálnej reality 
Vladimir Broniš, Solution architect, Atos IT Solutions and Services s.r.o., SR 
 

09:30 – 10:00 
Ako zarobiť 18 mil. za 25 minút - biznis simulácie vo vzdelávaní a rozvoji 

Miloš Tomka,  Projektový manažér a lektor, TAYLLORCOX Slovensko, a.s., Slovensko 
 

10:00 – 10:30 

 

Inovujeme Slovensko, Národný projekt „Zvýšenie inovačnej výkonnosti 
slovenskej ekonomiky – inovujme.sk“ 
Tomáš Varadínek, tímový manažér, Slovenská inovačná a energetická agentúra, SR 
 

10:30 – 10:45 Prestávka 

10:45 – 11:15 
 

Digitálna transformácia - vízia alebo blízka realita? - APVV-17-0656 - TRANSFORMÁCIA 
PARADIGMY MANAŽMENTU ORGANIZÁCIÍ V KONTEXTE PRIEMYSLU 4.0 
Ján Papula, prodekan pre vzdelávanie, Fakulta managementu UK v Bratislave, SR 
 

11:15 – 11:45 
 

Akým kybernetickým hrozbám čelia najčastejšie firmy?  
Július Selecký, projektový manažér,  ESET, spol. s r.o., SR 
 

11:45 – 12:15 
SMART a vzdelávanie - panelová diskusia 

Moderátor: Ján Sabol, predseda predsedníctva, Slovenská asociácia procesného riadenia,  SR 
 

12:15 – 12:30 

 
Vyhodnotenie najlepších prednášok, tombola 

 

12:30 – 13:30 

 
Zhodnotenie konferencie a obed 

 

  
 
 
 
OCENENIA: 
  

 

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. 2020 (zimná sezóna). 
 

2. cena: Darčekový kôš. 
 

3. cena: Kolekcia svätojurských vín.   
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ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE 

Termín konania:  24. - 25. október 2019. 

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 e-mailom na adresu Slovenskej asociácie procesného riadenia sapria@sapria.sk najneskôr 
do 20. októbra 2019.  Prihláška je uvedená na poslednej strane tohto bulletinu. 

Poznámka: Môžete zvoliť prihlásenie na podujatie aj formou elektronického formulára, ktorý nájdete  na webovej 
stránke www.bpug.sk tu:  Prihláška BOBOTY 2019. 
 
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 22. októbra 2019 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 2019 - 
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 Vratnej 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 24. až 25. 10. 2019. 
 

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.  

 
 

http://www.hotelboboty.sk/
http://www.sapria.sk/
mailto:sapria@sapria.sk
mailto:sapria@sapria.sk
http://www.bpug.sk/
https://www.bpug.sk/sk/eventy/event/76/?cal=1569880800
mailto:hotelboboty@vratna.sk
http://www.sapria.sk/
mailto: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 e-mailom na 

adresu Slovenskej asociácie procesného riadenia sapria@sapria.sk najneskôr do 20. októbra 2019.   

 
 

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:sapria@sapria.sk

