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 Bratislava, 08. 10. 2021  

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

 

ELKON 2021 ukázal, ako v podnikaní premeniť nevýhody na nové príležitosti 

 

Každá zmena prináša nové podnety. Platí to aj v biznise. Piaty ročník Elektrotechnickej 

konferencie ELKON sa preto zameral na vnímanie zmeny ako potenciálu na príchod nových 

príležitostí. Organizátor konferencie – Zväz elektrotechnického priemyslu SR tento rok vsadil 

na elegantné prostredie Palace Art Hotela Pezinok, v ktorom si účastníci 29. septembra 2021 

vypočuli inšpiratívne prednášky.  

      „Aj tento rok sme účastníkom konferencie predstavili zaujímavých spíkrov a atraktívne témy, ktoré 

obohatia ich ďalší pracovný život. Som úprimne rád, že sme po náročnom roku pandémie mali opäť 

možnosť stretnúť sa face to face a zažiť neopakovateľnú atmosféru našej pravidelnej konferencie“, 

hovorí generálny sekretár ZEP SR Andrej Lasz.  

      Konferenciu otvorila EGOkoučka a neurobehaviorálna koučka Andrea Vadkerti. Vo svojej prednáške 

nazrela do zákutia ľudského psyché v krízových časoch. Ponúkla lekcie z neuroleadershipu pre vedenie 

v kríze. Odpovedala na otázku, ako manažovať seba a druhých, keď sa myseľ ocitne v ohrození. 

Účastníci konferencie sa tiež dozvedeli, ako pracovať so svojimi strachmi, očakávaniami a nárokmi, keď 

sú pod tlakom.  

      Ďalší zo spíkrov, Igor Čajko z Nebotra Consulting počas svojej prednášky uviedol príklady z praxe, 

kedy firmy našli svoje príležitosti v nových trendoch a zmenách. Zameral sa aj na to, aké trendy 

ovplyvňujú produkty a ktoré zmeny môžu firmy využiť ako príležitosti vo svoj prospech.  

      Nová doba potrebuje aj nových lídrov. Toto tvrdenie jednoznačne stanovila ďalšia spíkerka Ivana 

Molnárová z portálu Profesia.sk. Priniesla tiež aktuálne dáta, prieskumy a fakty z trhu práce. Z jej 

prednášky vyplynulo, že na pracovnom trhu je dôležitý nový prístup. Staré sa už totiž nevráti a nové sa 

transformuje. Odpovedala tiež na otázku, ako udržať kvalitných ľudí aj v dobe online.  
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      Rozhodnúť sa začať podnikať nemusí byť zložité, ale dokázať dostať firmu do fázy, keď už dlhodobo 

vytvára pozitívne výsledky a má zdravú ekonomickú históriu, to už zvládne málokto. Na tento fakt 

upozornil v záverečnej prednáške Pavel Křepelka zo Scale Up Impact. Viac ako 20 rokov strávil 

v manažérskych pozíciách v stredne veľkých spoločnostiach. V súčasnosti je akreditovaným koučom 

a mentorom. S účastníkmi konferencie sa pozrel na prekážky, ktoré bránia v raste úspešných firiem.  

      Výmena informácií a aktuálnych postrehov z reálneho života firiem nechýbala ani tento rok. 

Účastníci pozitívne hodnotili, že sa mohli opäť osobne stretnúť a načerpať nové námety a inšpirácie do 

ďalšej práce. Súčasťou konferencie bol tradičný spoločenský večer spojený s networkingom. „ELKON 

2021 je síce za nami, ale už teraz premýšľame o inšpiratívnej téme pre ELKON 2022. Zväz 

elektrotechnického priemyslu opäť o rok privíta na konferencii všetkých, ktorí majú záujem o podnetné 

a cenné informácie pre ďalší pracovný rozvoj. Už teraz sa tešíme na stretnutie“, uzatvára výkonná 

riaditeľka ZEP SR Simona Prílesanová.  

 

 


