
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 - 09:30 Príchod účastníkov konferencie 

09:30 - 10:00 Otvorenie konferencie 

10:00 - 10:30 Prezentácia jednotlivých faktorov analýzy 
a stavu elektrotechnického priemyslu  
(od hospodárskej krízy po rok 2016) 

10:30 - 12:00 SWOT analýza - ciele a úlohy | Blok 1 
Kvalifikovaná pracovná sila - trh práce 
a vzdelávanie, aplikovaný výskum s dôrazom na 
národné priority v zmysle SWOT analýzy 

12:00 - 13:00 Obed 

13:00 - 15:00 SWOT analýza - ciele a úlohy | Blok 2  
Vymožiteľnosť práva, administratívne zaťaženie 
podnikateľov, technická normalizácia, ochrana 
trhu pred dovozom nebezpečných výrobkov, IT 
bezpečnosť a podpora podnikania členských 
firiem 

15:00 - 15:30 Prestávka s občerstvením 

15:30 - 17:00 Diskusia k výstupom analýzy 
s predstaviteľmi: 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Ministerstva hospodárstva SR 
Ministerstva spravodlivosti SR 

17:00 - 18:30    Prestávka a preprava autobusom do 
reštaurácie Kozí vŕšok.  
Odchod autobusu z hotela o 18:00 hod. 

18:30 - 00:00 Spoločenský networkingový večer 
podnikateľov v príjemnom prostredí 
s liptovským nádychom. 

08:30 - 10:30 GDPR - nové pravidlá ochrany 
osobných údajov  
ATOS a ESET - možnosti správy 
dát a zvýšenie ochrany vďaka 
šifrovaniu 

10:30 - 12:00 Valné zhromaždenie ZEP SR 

2. ročník: SWOT analýza elektrotechnického priemyslu SR 

SPRIEVODNÝ PROGRAM na 2. strane 
Konferenciu ELKON 2017 pre ZEP SR organizuje ZEP s.r.o. | ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ. 

19. - 20. október 2017 
Hotel Bešeňová ***+ 

  Bešeňová 

PROGRAM štvrtok 
19.10.2017 

piatok 
20.10.2017 

UBYTOVANIE: 
Účastníci konferencie majú zvýhodnenú 
cenu ubytovania. Hotel ponúka  ubytovanie 
v dvoch hotelových častiach: 

 Hotel Bešeňová ***+        
Promokód: ELKON3 

 Hotel Galeria Thermal ****   
Promokód: ELKON4 

Pre zvýhodnenú cenu ubytovania je pri 
rezervácii potrebné nahlásiť príslušný 
PROMOKÓD. 

Zvýhodnená cena ubytovania je od 80 EUR 
a platí aj na stredu 18.10.2017. 

REZERVÁCIA UBYTOVANIA: 
reservation@hotelbesenova.sk 
052/ 37 00 201 

 

BEZPLATNÁ REGISTRÁCIA 
na konferenciu a VZ ZEP SR: 

www.zep.sk/elkon2017 

zep@zep.sk | 0918 651 440 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tréning nových zamestnancov pomocou 3D okuliarov a skúšobné  
jazdy Tesla S, Tesla X a najnovšie modely BMW počas celého dňa! 

Príďte si vyskúšať ... 

SPRIEVODNÝ PROGRAM 

13:45 - 14:30   Nové metódy riadenia podnikov v elektrotechnike 
Svet sa mení. Zákazníci chcú lacný tovar s nárokom na niekoľkoročnú záruku. Chcú si 
vyberať z mnohých variant a nečakať na dodávku. Automatizuje sa výroba aj komunikácia 
medzi obchodnými partnermi. Ako byť v tejto situácii lepší než konkurencia? Kvalitný 
podnikový informačný systém je základom všetkých podnikových procesov... 

19.10. 2017 | Malá sála 

13:00 - 13:45  Super odpočet na výskum a vývoj v praxi 
Týka sa problematika super odpočtu na výskum a vývoj aj vašej spoločnosti? Na odbornej 
prednáške sa dozviete aké projekty alebo činnosti vašej spoločnosti je možné k super odpočtu 
uplatniť, aké náklady je možné do super odpočtu zahrnúť, ako správne postupovať pri jeho 
uplatňovaní a akých chýb sa vyvarovať.  Ďalej vás oboznámime s pripravovanými legislatívnymi 
zmenami týkajúcimi sa super odpočtu. Na záver semináru budete mať jedinečnú príležitosť 
konzultovať uplatniteľnosť vašich projektov s našimi technickými konzultantami pre inovácie. 
Seminár je určený aj pre firmy, ktoré super odpočet na výskum a vývoj už uplatňujú.   

11:15 - 12:00  Logistika: „Ako si vysúťažiť presne to, čo chcete?“ 
Výber logistického partnera je pre firmu rozhodnutím, na ktorom môže stáť i padať úspech 
jej podnikania.  Správnym postupom počas tendra dokáže spoločnosť výrazne znížiť škálu 
rizík súvisiacich s nevhodným výberom a  vyťažiť maximum z výhod outsourcingu: zvýšiť 
efektivitu, zlepšiť kvalitu služieb a optimalizovať náklady. Ako postupovať vo výberovom 
konaní tak, aby ste na jeho konci získali naozaj toho najvhodnejšieho logistického partnera, 
vám poradí obchodný riaditeľ DB Schenker na Slovensku, Martin Hrnčiar. 

Sú dnes verejne dostupné dáta postačujúce na zhodnotenie finančného zdravia Vášho partnera? 
Akými informáciami je možné disponovať zdarma? Aká je ich pridaná hodnota a aká je pridaná 
hodnota platených zdrojov? Oplatí sa Vám vôbec podať exekučný návrh?  
 
 

10:30 - 11:15  CRIF - Ako sa správať vo svete, kde sa neplatia faktúry? 

 

14:30 - 15:15   Dovoz pracovníkov - vyrieši aj problémy MSP?  
Je dovoz pracovnej sily zo zahraničia odpoveďou aj pre malé a stredné 
podniky? Oplatí sa doviezť zamestnancov i pri menšom dopyte na 
pracovnú silu? Aké sú podmienky, ktoré treba splniť? Koľko trvá a koľko 
stojí celý proces? Pre aký typ spoločností je vhodný a aké zmeny pripravuje 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR? Ako nájsť vhodných 
zamestnancov za rozumnú cenu? 

Predvádzacie jazdy na elektromobiloch Tesla 
a ďalších zabezpečuje Eco Auto s.r.o. 


