
Praktický workshop 

 

„Ako plánovať výrobný podnik či továreň?“ 
 

Praktické skúsenosti od prvej myšlienky až po úspešnú 

prevádzku 
  

 

 

26. apríl 2018 10:00, Falkensteiner Hotel, Bratislava 

 



Cieľová skupina 
 

Seminár je určený pre: 

 

predstavenstvá, konateľov, technických manažérov, hlavných projektantov a pracovníkov s rozhodujúcou 

právomocou, ktorí 

 

• chcú optimálne využiť jedinečnú šancu novostavby (plánovanie Greenfield), 

• chcú prestavať alebo rozšíriť svoju existujúcu budovu (plánovanie Brownfield), 

• chcú implementovať technológie zamerané na budúcnosť, 

• chcú zefektívniť procesy, štruktúry a tímy v rámci infraštruktúry budovy. 

 

 

Princíp 
 

• Impulzové prednášky o bohatých skúsenostiach 4 projektových partnerov 

• Praktické príklady investorov a hlavných projektantov 

• Diskusné kolá metódou World Café k spoločným reflexiám v malých skupinách 

 

 

Prínos  
 

• Budovanie know-how už pred spustením projektu 

• Praktické poznatky z plánovania podniku od expertov 

• Možnosť zažiť skúsenosti iných hlavných projektantov v bezprostrednej blízkosti 

 

 

Špecifiká 
 

• Komplexná koncepcia od zámeru cez plánovanie a realizáciu až po operatívny podnik 

• Prepojenie zamerania tímu, metódy Systhodik a aktuálnych výsledkov výskumu 

• Možnosť konzultácie so skúsenými architektmi, stavebnými inžiniermi, poradcami a výskumníkmi – všetko na 

jednom mieste, počas jedného dňa 

 



Výmena skúseností vo World 

Café okrem iných s hlavnými 

projektantmi: 

 

Program: 

 
 10.00    Uvítanie 

 

 10.15    Analýza integrovaného plánovania činnosti továrne 
z pohľadu organizačného rozvoja, systémového 
plánovania a stavebného manažmentu 

 

 11.00    Daňové rámcové podmienky (výber právnej formy, 
mzdové náklady, financovanie)  a možnosti  podpory  na 
Slovensku  

 

 11.30    2 diskusné kolá metódou World Café s príkladmi z praxe  

 

 12.30    Obedňajšia prestávka 

 

 13.30    Plánovanie výrobného podniku ako jedinečná strategická 
príležitosť – od požiadaviek zákazníka až po 
optimalizovanú výrobu 

 

 14.00    Presun úloh systémového plánovania na oblasť 
plánovania výstavby - od rozhrania k spojeniu  

 

 14.30    2 diskusné kolá metódou World Café s príkladmi z praxe 

 

 15.00    Prestávka na kávu a výmena informácií 

 

 16.00   Employer Branding: ako nájsť zamestnancov napriek nízkej 
nezamestnanosti? (výber zamestnancov, ich profesný 
rozvoj a ako si ich udržať)  

 16.30    Záverečná diskusia 

 Posilnenie na cestu domov 

 

 

        



Poskytovanie informácií a prihlásenie 
 

Prihlásenie:  

http://www.delta.at/sk/schauplatz-fabrikplanung/ 

 

 

alebo e-mailom na: office@delta-cz.com 

 

 

Pozor: Obmedzený počet účastníkov! 

 

Prednášky nemecky hovoriacich účastníkov 
budú, v prípade záujmu, tlmočené do 
slovenčiny pomocou simultánneho prekladu 
 v slúchadlách. 
 

Termíny 
 

26. apríl 2018, Bratislava 

Uzávierka prihlášok: 12. apríl 2018 

 

 

Účastnícky poplatok 
 

 250 € bez DPH na osobu. 

 Poplatok zahŕňa: účasť na seminári, všetky podklady na 

školenie, obed a občerstvenie počas prestávok a na záver 

 

 

Bonus pri včasnej registrácii 

 
Pri prihlásení sa do 12. 03. 2018 je účastnícky poplatok  

190 € bez DPH. 
Za termín prihlásenia sa považuje termín prijatia platby. 
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