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Názov seminára:    „Inovácie a zlepšovanie vnútropodnikových  
     procesov v MSP ako predpoklad úspešnosti  
     v medzinárodnom meradle“ 

 
Dátum:     31. júla 2018 
 
Miesto:     Hotel BOSS, Čepiel 1/1063,  Žilina 
 
Termín ukončenia:   26.7.2018 
 
Prednášajúci:   Ing. Vladimír Češko, Ing. František Antal,  
  zástupcovia spoločnosti Carac, s.r.o. 
 
Pre koho je seminár určený:  pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia 

prihlášku so všetkými náležitosťami  
  
Čas konania:    10:00 – 15:00    
 
Program seminára  

     
09:45 – 10:00  Registrácia účastníkov 
 
10:00 – 12:00  Vnútropodnikové procesy 
 

• Súhrn niekoľkých definícii pre načrtnutie rámca semináru 
• Praktické aspekty dopadu nevhodných aplikácií teórií o 

vnútropodnikových procesoch (náčrt) 

    Rozdelenie procesov 
 

• Vnútropodnikové procesy z pohľadu inovátorov 
• Pridaná hodnota v praxi – čo je reálna pridaná hodnota 
• Výhody a priestor pre MSP v konkurenčnom boji s koncernami. 

 
12:00 – 12:15  Prestávka 
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12:15 – 14:00  Inovácie 
 

• Vysvetlenie základných pojmov (inovácia, patent, vývoj, duševné vlastníctvo, 
nápad...) 

• Inovácie ako nositeľ budúcej hodnoty firmy – nefinančný pohľad: prečo 
inovovať? 

• Predpoklad úspešných inovačných procesov: štruktúra a poriadok vo firme 
(používame príklad metodiky TPM – total productive maintenance / totálne 
produktívna údržba) 

• Dynamické výhody MSP pri inovačných procesoch oproti koncernovým 
štruktúram 

• Možné formy konkurenčnej výhody – potenciály pre úspešnú expanziu do 
zahraničia 
 

   Ekológia, sociálna zodpovednosť,  
   podpora zo štrukturálnych fondov 
 

• Inovácie a životné prostredie 
• Podporované aspekty projektových prepojení z rôznych oblastí – základné 

informácie 

14:00 – 15:00  Individuálne konzultácie a diskusia 
 
 
 
 
 
 Drobné zmeny programu vyhradené 

 


