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Ľudia a financie
…o tom ako viesť a kde nájsť skryté zdroje

13. októbra 2022
Hotel Elizabeth, Trenčín             

INFORMÁCIA PRE ČLENOVSúčasťou konferencie je aj 
53. Valné zhromaždenie ZEP SR14. október 2022 



Vážení kolegovia a partneri,

v dobe poznačenej energetickou krízou, značne rozkolísanými 
cenami materiálov a priemyselnou infláciou atakujúcou re-
kordné hodnoty, pokladám za obzvlášť dôležité vzájomne sa 
inšpirovať a podporovať. Vďaka covidu sme sa naučili byť flexi-
bilnejší, ako ľudia, ale aj ako manažéri či zamestnanci. Urobme 
tak aj dnes. Naučme sa motivovať a objavovať finančné rezer-
vy. Cestu nám ukáže 6. ročník elektrotechnickej konferencie 
ELKON. Ponúkne užitočné know-how ako viesť ľudí a kde na-
chádzať skryté zdroje.

Pevne verím, že tieto témy budú pre vás prínosné a získané 
informácie prispejú k napredovaniu vášho podnikania a rozvo-
ju zamestnancov. Tohtoročný ELKON opäť ponúkne zázemie 
aj na spoločenský networkingový večer. Nenechajte si ho ujsť  
a už dnes si poznačte 13. október do svojho kalendára.

Áno, čakajú nás turbulentné roky. Každá kríza prináša aj príleži-
tosti a na konci dňa si s ňou určite úspešne poradíme. Aj vďaka 
zdieľaniu informácií, osobným stretnutiam a podnetným dia-
lógom. Tento rok si ich vychutnáme v unikátnej atmosfére 
historického hotela priamo pod stredovekým trenčianskym 
hradom. Buďte pri tom aj vy. Teším sa na vás.

Gabriela Končitíková – Nadace Tomáše Bati
Dlhohodobo sa venuje štúdiu Baťovej sústave riadenia a  jej aktuálnemu 
využitiu. Na Univerzite Tomáša Baťu v  Zlíne pristupuje k  odkazu Baťa 
vedeckým spôsobom, analyzuje možnosti transformácie českých firiem 
podľa princípov Baťu. Svoje štúdie aj publikuje, je autorkou niekoľkých kníh. 
V  súčasnej dobe pracuje pre Nadáciu Tomáša Baťu. Venuje sa zdieľaniu 
inšpiratívnych myšlienok v rámci projektu Inspirace Baťa. 

Matej Hanus – PwC
Celú svoju kariéru pôsobí v medzinárodných centrách zdieľaných služieb  
v oblasti financií, administratívy a riadenia. Od roku 2018 sa ako projektový
manažér sústreďuje na projekty zamerané na celkovú transformáciu  
a centralizáciu finančných či iných administratívnych aktivít s cieľom  
ich štandardizovať a následne automatizovať..

Lenka Detková – nebotra consulting s.r.o.
Svoju profesijnú kariéru začínala na obchodných a projektových pozíciách 
v segmente stredne veľkých firiem, kde komunikovala na medzinárodnej 
úrovni. Učaroval jej svet obchodu a v tejto oblasti pôsobí už viac ako 7 rokov. 
Ako sales manager sa v spoločnosti nebotra špecializuje na získavanie 
vhodných grantov financovania. Baví ju, keď pomáha klientom hľadať 
vhodné riešenia pre ich investičné projekty.

Pavel Křepelka - Scale Up Impact, s.r.o.
Viac ako 20 rokov strávil v manažérskych pozíciách v stredne veľkých 
spoločnostiach. V súčasnej dobe je akreditovaným koučom, mentorom  
a partnerom výkonných manažérov stredne veľkých spoločností v Českej, 
Slovenskej a Poľskej republike.

Vladimír Činčura – OVservis, s.r.o.
Už skoro 15 rokov sa venuje oblasti správy majetku, vozových parkov  
a strojov. Je zakladateľom spoločnosti Ozaj výborný servis, ktorá sa venuje 
tomuto segmentu. V súčasnej dobe zastáva pozíciu CEO, kde odovzdáva 
skúsenosti mladším kolegom a pomáha rozvíjať obchodné príležitosti 
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Andrej Lasz
generálny sekretár 

Zväzu elektrotechnického priemyslu 
Slovenskej republiky

Na koho sa môžete tešiť?
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Otvorenie konferencie.
Príhovor prezidenta ZEP SR Róberta Verbicha 
a generálneho sekretára ZEP SR Andreja Lasza

12:30 – 12:45 
Príchod účastníkov 
a registrácia, 
spoločný obed

11:30 – 12:30

Štvrtok 13. 10. 2022

Prednáška I. - Gabriela Končitíková
Kdo nehoří – nezapálí. 
Zdroje vnitřní motivace podle principů filozofie Baťa
Vnější motivace ve formě pobídek a benefitů byla vnímána v rámci firmy Baťa jako nefunkční. Jednoduše 
zněla zásada: „Motivovat nejde.“ Základem celé motivace bylo obklopovat se lidmi, kteří chtějí růst a dosaho-
vat výsledků a s takovými lidmi spolupracovat a tvořit, aby se jejich cíl splnil. Celý systém motivace byl směřo-
ván k vnitřním zdrojům chtění a energie dosahovat vlastních cílů a snů každého jednotlivce. Hovořilo se vždy 
o inspirování, a to je podle odkazu Baťa možné vzbuzovat pouze osobním příkladem.

Prednáška II. – Matej Hanus
Ako efektívne znížiť administratívne zaťaženie vo vašej firme?
Zaťažuje vás administratíva, chýbajú vám kvalitní ľudia a presahujú už náklady únosnú mieru? Máme 
pre vás riešenie – outsourcing administratívnych procesov v kombinácii s nástrojmi vysoko úrovňovej 
automatizácie a robotizácie.

Coffee break
14:45 – 15:15

Program

Prednáška III. – Lenka Detková
Ako získať eurofondy pre slovenskú firmu? 
Téma eurofondov začína byť v tomto období opäť čoraz viac diskutovanejšia. Zvyšovanie cien energií či paliva  
je veľkým strašiakom pre väčšinu slovenských podnikov. Pozrieme sa spolu, aké zdroje financovania sú 
pre firmy v najbližšom období naplánované a  ktoré výzvy sú pre ne najzaujímavejšie. Povieme si aj niekoľko  
reálnych príkladov z praxe, kedy sa oplatí požiadať o dotácie, na čo si predovšetkým dať pozor, ktorým  
chybám sa vyhnúť a ako dosiahnuť vysokú mieru úspešnosti. Čo môžete získať pre svoju firmu? Ako správne 
pripraviť projekt? Ako sa vyhnúť najčastejším nástrahám? Ako sa vyhnúť administratívnej záťaži?

Valné zhromaždenie ZEP SR
Pre členov ZEP SR a pozvaných hostí.

Piatok 14. 10. 2022
10:00 – 12:00

Záver konferencie Prestávka

17:25 – 17:40 17:40 – 18:15

Dobová hostina a spoločenský večer

18:15 

12:45 – 14:15 

14:15 – 14:45

15:15 – 15:55

Prednáška IV. - Pavel Křepelka
Zazdíváme nebo nakopáváme potenciál našich lidí. 
Jak podporovat angažovanost lidí a nezabíjet ji?
7 z 10. Přesně tolik zaměstnanců se v práci neangažuje. Pokud lidé nevidí v práci smysl, jako správní lídři 
jim ho musíte ukázat. A navíc, nakolik opravdu dokážete využít potenciál vašich lidí? Pomáháte jim dostat  
ze sebe to nejlepší? Nebo v nich jejich potenciál zazdíváte?

15:55 – 16:55

Prednáška V. - Vladimír Činčura
Zefektívnenie kontroly firmy – správa majetku vozového 
parku, strojov a zamestnancov
Praktické ukážky správy majetku vo firmách. Viete koľko z pracovného času hľadajú vaši zamestnanci  
správnu dokumentáciu k danému problému? Niekedy stačí mať len pomocníka pri správe majetku a tou 
je systém Ozaj vyborny servis, ktorý vám vie zefektívniť prácu a tým pádom aj ušetriť značnú časť peňazí.

16:55 – 17:25
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Registrácia Vychutnajte si
Pre registráciu na konferenciu a Valné zhromaždenie ZEP SR môžete využiť:

  registračný formulár na webovej stránke https://zep.sk/elkon/elkon-2022/
  e-mail zep@zep.sk
  telefonický kontakt 0918 651 440

Vstupné: Vstupné pre členov ZEP SR je 90 €, pre ostatných účastníkov 125 €. Ceny sú uvedené bez DPH.

Parkovanie
Parkovanie je možné v parkovacom dome na Palackého ulici. Parkovanie je spoplatnené. Ubytovaní účastníci 
získavajú zvýhodnenú cenu za parkovanie. Pre získanie zvýhodnenej ceny je potrebné pri check-ine nahlásiť, 
že využívate služby parkovacieho domu. K Hotelu Elizabeth, ktorý sa nachádza pod Trenčianskym hradom sa 
od parkovacieho domu dostanete chôdzou za 1 minútu. Hotel Elizabeth je historická budova žltej farby na kon-
ci križovatky, ktorá sa nachádza vľavo, pokiaľ stojíte chrbtom k parkovaciemu domu.

Dobová hostina

Ponorte sa do sveta stredovekého diania, kde  
všetky zábrany išli bokom. Zažite s nami historický 
večer s dobovou hostinou v priestoroch hotela  
Elizabeth. Sprievodcovia v historických kostýmoch 
vás privítajú dobrým nápojom a váš stredoveký 
večer môže začať.

Wellness

Zrelaxujte a načerpajte novú energiu v nádhernom 
wellness centre. Priestor je dizajnovaný ako rímske 
kúpele. V rámci Spa je možné využiť hydromasážny 
bazén, sauny (bylinková, fínska, parná, rímska), ľado-
vú drť na ochladenie a dve sprchy s funkciou mento-
lová hmla, tropický dážď.

Historické centrum mesta

Návštevníci Trenčína bývajú očarení exkluzívnym 
výhľadom, ktorý sa núka priamo z centrálnej zóny  
na historický symbol mesta – Trenčiansky hrad.  Táto 
výnimočnosť i pulzujúci život na Mierovom námestí 
„neprestáva baviť“ ani domácich.

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad patrí medzi najrozsiahlejšie hrady 
v Európe. Historický Hotel Elizabeth je výnimočný 
svojou atraktívnou polohou priamo pod stredo-
vekým hradom, v centre mesta Trenčín. Z Hotela  
Elizabeth sa dostanete pokojnou 10 min. prechádz- 
kou priamo až k hradu.

UBYTOVANIE V HOTELI ELIZABETH
Pri registrácii uveďte promokód ELKON. Uvedením  promokódu  získate naviac aj zvýhodnenú cenu ubytova-
nia. Zvýhodnené ceny ubytovania platia s promokódom pre ubytovanie od 12. októbra do 16. októbra. Rezervácia  
prebieha priamo cez hotelovú recepciu telefonicky na čísle +421 032 6506 111 alebo emailom na adrese  
recepcia@hotelelizabeth.sk

Pozor, kapacita hotela je obmedzená. Registrujte sa prosím čo najskôr. 
Pri registrácii po 23. septembri 2022 hotel negarantuje zvýhodnené ceny.

Promokód ELKON

www.hotelelizabeth.sk
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Konferenciu podporili

Prečo sa stať partnerom podujatia

Podpora konferencie

   hostia z priemyslu a blízkych oblastí, riaditelia a majitelia firiem s vysokým potenciálom  
pre nadviazanie spolupráce

   priestor pre networking a vaše PR počas celého podujatia i po ňom  
(súčasťou je aj spoločenský večer)

   dlhoročná tradícia a profesionálna organizácia

KONTAKTNÁ OSOBA:
Simona Prílesanová – výkonná riaditeľka ZEP SR
   +421 950 528 231       +421 917 157 725       prilesanova@zep.sk

Počet voľných vstupov na konferenciu

Uvedenie partnera na konferencii

Iná prezentácia na základe individuálnej dohody

Reklamná plocha na web stránke konferencie

Priestor na príhovor počas konferencie

Vyobrazenie loga v konferenčnej sále,  
na plagáte konferencie a web stránke

Umiestnenie interiérovej reklamy v konferenčnej 
sále (reklamný stojan, roll up a pod.)

Zobrazenie rotujúceho propagačného videa alebo 
prezentácie na LCD obrazovke v konferenčnej sále

Umiestnenie prezentačného stánku  
(po obvode konferenčnej sály)

Uvedenie partnera v mediálnom  
výstupe z konferencie

Podpora konferencie vo výške: 

MARKETINGOVÉ SLUŽBY: 

2 000 €

Generálny 
partner

3 ks

10 minút

1 000 €

Hlavný
partner

2 ks

500 €

Partner
  

1 ks

 * uvedené sumy sú bez DPH a budú fakturované na základe zmluvy o reklame

miesto pre Vašu
spoločnosť

Visual identity guidelines > Our logo > 6 
 

 

Our PwC logo 
 
 
 
 
 

Our logo expresses who we are, and symbolises our 
promise to build relationships and create value. 
We can activate it to help us express written and 
visual content – becoming more than a badge, more 
of a flexible, functional and practical ‘utility’. 
aa.. OOuurr  llooggoo  

It’s made up of two elements, our wordmark 
and our symbol, which you can’t separate. You 
shouldn’t recreate or adapt the master artwork. 

bb.. TThhee  wwoorrddmmaarrkk  
OOuurr  wwoorrddmmaarrkk  ((‘‘ppwwcc’’))  ddeessccrriibbeess  wwhhoo  wwee  
aarree::  
Our wordmark (‘pwc’) describes who we 
are – our brand is PwC. It’s written in a 
lower case serif font (with  an  italicised 
‘w’). The font expresses a more human, 
conversational character which emphasises 
the idea of relationships. 
The wordmark has been specially drawn, 
based on our primary font ITC Charter, and 
you shouldn’t recreate it. 

cc.. OOuurr  ssyymmbbooll  
OOuurr  ssyymmbbooll  ((‘‘bbaarr’’  aanndd  ‘‘ppaanneellss’’))  ddeessccrriibbeess                    
wwhhaatt                      wwee                      ddoo::::  Our symbol (‘bar’ and 
‘panels’) describes what we do; the connector 
bar at the bottom left connects with the 
wordmark and symbolises the relationships 
we build with people. 
The five transparent panels that build from 
it represent the insights and expertise we 
bring to relationships. Together, they combine 
to represent the ‘value’ we help create. The 
warm, bright colour of the panels reinforces 
our more human and distinctive look. 

When we write ‘PwC’ in body copy always write it 
with an upper case ‘P’ and ‘C’ and a lower case ‘w’. 
DDoonn’’tt  aatttteemmpptt  ttoo  mmaattcchh  ccoolloouurrss  iinn  tthhee  ssyymmbbooll  ttoo  
ccrreeaattee  ssttaannddaarrdd//ppuullll--oouutt  ppaanneellss..  
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