
�o znamená zmena? 
Podnikanie dnes a zajtra
Zámocký hotel Galicia Nueva ****

Konferenciu vezmú tentoraz do rúk zvučné mená z oblasti koučovania ľudí, 
výroby a robotizácie. Tri rôzne tváre a tri rôzne interaktívne bloky, ktoré spolu 
vytvoria jeden návod pre Vaše ešte úspešnejšie podnikanie dnes aj zajtra.

Ako na �udí? 

�Jak na roboty?�

Andrea Vadkerti, �EGOkou�ka�, neurobehaviorálna kou�ka, 
certifikovaná konzultantka organiza�ných vz�ahov a systémov

Ako na zmenu výroby?
Martin Jesný, analytik magazínu Revue priemyslu

Ji�í Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace �R, 
spoluzakladate� spolo�nosti ELCOM, a.s.

STREDA, 16. 10. 2019
09.30 - 10.00  
10.00 - 10.30 

10.30 - 12.00 

Príchod účastníkov, registrácia 
Otvorenie konferencie  
  príhovor prezidenta ZEP SR Róberta Verbicha
Ako na ľudí? • Andrea Vadkerti 
Zlaté pravidlá harmónie multigeneračných tímov – ako riadiť baby boomers, mileniánov a generáciu Y? 
Čo náš mozog a Darwin hovoria o robotizácii?
Talenty a procesy - dva svety živého matrixu zvaného TIM

Spoločný obed 
Jak na roboty? • Jiří Holoubek
Predstavíme tri oblasti súvisiace s implementáciou robotov vo firmách – od manažérskej prípravy a investície, 
cez technické a technologické otázky, až po personálnu oblasť. Ukážeme dva príklady z praxe a predstavíme 
novo spustenú aplikáciu pre mobilné telefóny „Ako na robota“, ktorá uľahčuje prvý kontakt záujemcov 
o robotické pracovisko s potenciálnym dodávateľom. Súčasťou workshopu bude aj diskusia a anketa, 
pri ktorej sa prostredníctvom portálu Slido, budú môcť účastníci vyjadriť online k problematike robotov. 

 Prestávka  
Ako na zmenu výroby?  • Martin Jesný
Požiadavky na priemyselné podniky budúcnosti presiahnu zefektívňovanie výroby. Schopnosť reagovať 
na požiadavky zákazníkov inováciami sa v priemysle mení z konkurenčnej výhody na nutnosť. Umožňuje podnikom 
využívať moderné riadenie a digitálne nástroje na zlepšovanie produktov a služieb s vyššou hodnotou pre zákazníka 
a zefektívňovanie procesov. Program Smart Innovation Forum pomáha manažérom najlepšími skúsenosťami 
z praxe zvyšovať význam podnikov v slovenskom priemysle v podnikaní ich materských skupín. 

Záver konferencie 
Prehliadka zámku s výkladom 
Spoločenský večer

program:program:

�TVRTOK, 17. 10. 2019
10.00 - 12.00 50. Valné zhromaždenie ZEP SR (iba pre členov ZEP SR)  

16.-17. október 2019

Celou konferenciou vás bude sprevádzať 

EGOkoučka Andrea Vadkerti.

Na konferencii môžu byť vyhotovované fotografie a videá za účelom marketingovej propagácie. Zmena programu vyhradená.

12.00 - 13.00  
13.00 - 14.30

14.30 - 15.00  
15.00 - 16.30 

16.30 - 17.00  
17.00 - 18.00  
19.00 - 00.00



SKÚŠOBNÉ JAZDY
Využite možnosť riadiť najnovšie modely značky Tesla a BMW, ktoré budú pre účastníkov k dispozícii počas 
konferenčného dňa. Stačí prísť a zažiť.

PREZENTAČNÉ STÁNKY
Počas konferencie môžete navštíviť aj stánky vystavovateľských spoločností, ktoré predstavia svoje zaují-
mavé produkty a služby.

PREHLIADKA ZÁMKU S VÝKLADOM
Využite príležitosť a zúčastnite sa na prehliadke prekrásneho Zámockého hotela Galicia Nueva z 12. storo-
čia, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou. Rezervácia prebieha vopred u organizátora podujatia 
priamo cez registračný formulár, mailovo alebo telefonicky. 

FAILURE STORIES
Ako hovoria naši bratia Česi: "Nepoděláš, nevyděláš!" Počas spoločenského večera nám pozvaní hostia 
z podnikateľského prostredia porozprávajú nie o svojich úspechoch, ale naopak o veciach, ktoré sa im zrovna 
nepodarili. Rozoberú, čo si z daného neúspechu odniesli a čo by dnes urobili inak. Niekedy nám totiž jeden ne-
úspech dá omnoho viac ako tisíc úspechov. 

PRIEMYSELNÝ FOLKLÓR – VRBOVSKÍ VÍŤAZI
Spoločenský večer bude sprevádzaný nenapodobiteľnou hudobno-pracovnou skupinou Vrbovskí víťazi z 
Vrbového, ktorí sa predstavia svojimi humorne ladenými piesňami. Skupina využíva neštandardné, podo-
mácky vyrábané hudobné nástroje. Bratia Jobusovci ukážu univerzálny priemyselný folklór v spisovnej 
vrbovčine, ktorý oslavuje prácu. 

CIGAROVÝ A RUMOVÝ BAR
Spríjemniť si večer môžete aj v Piper klube zariadenom v štýle Chesterfield. Útulný klub s krbom poskytuje 
hosťom relax pri poháriku či cigarke.

STAŇTE SA PARTNEROM
ELKON je podujatie zamerané na podporu podnikania členských spoločností, ktoré sa teší značnej obľube. 
Ponúkame vám možnosť efektívne propagovať vašu spoločnosť pred, počas aj po konferencii. Medzi 
účastníkmi očakávame viac ako 100 majiteľov a riaditeľov firiem na pracovnom, ale aj spoločenskom stret-
nutí. Preto neváhajte a získajte z tohto unikátneho a priemyselného podujatia maximum. 

VRBOVSKÍ VÍ�AZI

REGISTRÁCIA

Pre registráciu na konferenciu a Valné zhromaždenie ZEP SR môžete využiť:

registračný formulár na webovej stránke www.zep.sk/elkon

e-mail zep@zep.sk

telefonický kontakt 0918 651 440

VSTUPNÉ

Cena vstupného je pre člena 90 eur a pre nečlena 125 eur bez DPH.

UBYTOVANIE V ZÁMOCKOM HOTELI

w w w . z a m o c k y h o t e l g a l i c i a n u e v a . s k 

Pri rezervácii ubytovania, prosím, uveďte promokód ELKON. Rezervácia prebieha priamo 
cez hotelovú recepciu telefonicky +421 47 2852 200 alebo mailom na recepcia@hotelgalicianueva.sk. 
Prostredníctvom ubytovacích portálov rezervácia nie je možná. Kapacita hotela je obmedzená. 
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