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POZVÁNKA
XXVI. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti
Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality
XXVI. International Quality Conference on the occasion
of the World Quality Day and European Quality Week

24. – 25. november 2022 v hoteli Panorama Resort na Štrbskom Plese
24 – 25 November 2022, Panorama Resort Hotel, Štrbské Pleso

Prekročenie ďalšej hranice s kvalitou
Passing the Next Frontier with Quality
Je kvalita ešte stále technickou disciplínou alebo filozofiou postavenou na hodnotovej orientácii firmy, spoločenstva,
jednotlivca? Kladieme si ešte vôbec otázky a hľadáme na ne odpovede, alebo sme akceptovali nastavené mechanizmy
riadenia a pravidlá pre opakované naplnenie očakávaní zainteresovaných strán?
Asi sme v rámci predošlých konferencií otvorili Pandorinu skrinku a teraz sa neustále vraciame k témam ako
Kvalita 4.0, agilita, spoločenská zodpovednosť... Navyše sme si za posledné obdobie naložili na plecia aj nové témy
ako reziliencia, vzdialené manažérstvo kvality, digitalizácia...
Pridajte sa k nám, zapojte sa do reflexie na aspoň časť zo širokého rozsahu tém súvisiacich s kvalitou života v tejto
zvláštnej dobe. Prekročme ďalšiu hranicu s kvalitou.
Srdečne Vás pozývame na konferenciu a tešíme sa na Vašu účasť.
Tím Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Is quality still a technical discipline or is it a philosophy built upon the value orientation of the company, society,
individual? Do we ask the questions, yet a do we look for answers? Or did we accept set management mechanisms
and rules for repeated fulfilment of stakeholders expectations?
It seems like we have opened Pandora’s box in our previous conferences and now we turn back to the topics as
Quality 4.0, Agility, Social responsibility... On top of these we have loaded more items on our shoulders such as
Resilience, Remote Quality Management, Digitalization...
Please, join us in reflection on at least some of the wide range of topics related to Quality of Life in this peculiar time
period. Pass the Next Frontier with Quality.
Sincere invitations and looking forward to seeing you!
Slovak Society for Quality team.
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Program konferencie
Conference program
8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov/Participants registration

9:15 – 11:00

Sekcia I./Section I.

Milan Šesták, prezident, Slovenská spoločnosť pre kvalitu/President, Slovak Society for Quality
Otvorenie konferencie - Prehľad aktivít SSK v roku 2020 - 2022
Conference opening – SSK activities 2020 - 2022 review
Romana Hofmanová, viceprezidentka Európskej organizácie pre kvalitu a zástupca
ČSJ/Vice-president of the European Organization for Quality and Czech Society
for Quality representative
Aktivity EOQ a ČSJ/EOQ and CSQ activities
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo/Chairman of the Executive Board, The Slovak Accreditation
Agency for Higher Education
Zavádzanie systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa
európskych štandardov/Implementation of quality assurance systems of higher education
according to European standards
Frédéric LAGANIER, Business Unit Director, SNECI Group
Ako doviesť priemyselné spoločnosti ku konkurencieschopnosti/How to transform
industrial plants to become competitive

11:00 – 11:20

Prestávka/Coffee break
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11:20 – 12:20 Sekcia II./Section II.
Branislav BÁLINT, Sales Director, CleverSoft, s.r.o. manufacturing SW solutions,
Microsoft Awards winner 2021, Strelcová Viera, Quality assurance manager, Franke
Digitalizácia procesov riadenia kvality v spoločnosti Franke s využitím Azure Cloud/
The digitalization of the quality management processes in Franke company using Azure cloud

12:30 – 14:00

Obed/Lunch break

14:00 – 16:00 Sekcia III./Section III.
Martin Kozok, Logistic solutions, Toyota Material Handling Slovensko
Trendy a vývoj v rýchlo sa meniacom svete logistiky z pohľadu Toyoty/Trends
and development in the quick changing logistics world from the Toyota perspective
Pavol Plevják, riaditeľ/Director, DQS Slovakia, s.r.o.
CSR: Špecifické požiadavky zákazníkov - strašiak alebo ako na ne/
CSR: Specific Customer requirements – a scarecrow or what to do about it
Martina Gregorová, školiteľ VDA QMC a BOS champion, Reutter SK s.r.o.
Trvalá udržateľnosť ako znak kvality/Permanent sustainability as a quality mark

14:00 – 16:00 Sekcia IV./Section IV.
Martina Džubáková, moderátor, člen výboru SSK, Slovenská spoločnosť pre kvalitu/
Moderator, SSK Board member, Slovak Society for Quality
Vnútorné systémy zabezpečovania kvality vysokých škôl/Internal quality assurance
systems of higher education
Diskusia o skúsenostiach so zavádzaním vnútorných systémov zabezpečovania
kvality na vysokých školách v SR/Discussion on experiences of universities with
the internal quality assurance systems implementation

16:00 – 16:30

Prestávka/Coffee break
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16:30 – 18:00 Sekcia V./Section V.
Peter Minárik, konzultant, COM-PASS
MOZOG A NEUROVEDA AKO KONKURENČNÁ VÝHODA KVALITY/
Brain and neuroscience as a competitive advantage
PhDr. Zuzana Čmelíková, PhD., konateľka, senior-trénerka, Better Future, s.r.o.
REZILIENCIA, ENERGY-MANAGEMENT & ENGAGEMENT: zvyšovanie psychickej odolnosti
angažovanosti zamestnancov a manažérov v dobe krízy/Resilience, Energy-management
& engagement
Milan Šesták, prezident, Slovenská spoločnosť pre kvalitu/President, Slovak Society for Quality
Záver konferencie/Closing of the Conference

20:00 – 23:00

Spoločenský večer a recepcia/Social evening and reception

Ocenenie za prínos k rozvoju kvality v SR

Konferencia je sprievodným podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2022.

V spolupráci s:

Generálny partner SSK:

Hlavní partneri SSK:

Partneri SSK:
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organizačné pokyny
Miesto konania:
Termín konania:
Rokovací jazyk:
Prihlášky: 		
			
			

Hotel Panorama Resort, Štrbské pleso
24. – 25. november 2022
slovenský, český, anglický
On-line prihláška na konferenciu: www.ssk.sk alebo zašlite vyplnenú
záväznú prihlášku e-mailom na adresu konferencie@ssk.sk. Prihlášky
prosíme zaslať najneskôr do 21. novembra 2022.

Konferenčný poplatok/Conference fee:

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SVETOVÝ DEŇ KVALITY 2022
Konferenčný poplatok/Conference fee
*Uvedená zľava pre členov SSK platí vždy pre 1 zástupcu organizácie.

Účastník

Prezenčne

Nečlen SSK

200 EUR plus DPH

Nečlen SSK – zástupca vysokej alebo strednej školy

160 EUR plus DPH

Člen SSK – členstvo individuálne

200 EUR plus DPH

Člen SSK – členstvo A*

160 EUR plus DPH

Člen SSK – členstvo B*

140 EUR plus DPH

Člen SSK – členstvo C*

120 EUR plus DPH

Člen SSK – členstvo D*

100 EUR

Člen SSK – členstvo E*

bezplatne

Ubytovanie: Pre účastníkov konferencie je ubytovanie rezervované z 24. na 25. novembra
2022 v hoteli Panorama Resort, Štrbské pleso. Každý účastník konferencie si ubytovanie
zabezpečuje a platí samostatne na recepcii hotela.
Kontaktné údaje pre rezerváciu v hoteli
PANORAMA RESORT Štrbské Pleso, Vysoké Tatry
prevadzka@hotelpanorama.sk
www.hotelpanorama.sk
Pri rezervácii ubytovania prosím uveďte, že ste účastníkom konferencie Slovenskej spoločnosti
pre kvalitu, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnené podmienky.
Spôsob úhrady:
			
Č. účtu: 		
Banka: 		
SWIFT: 		
IBAN: 			

Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom najneskôr
v deň konania konferencie na číslo účtu:
2621535285/1100
Tatra banka, a. s., Žilina
TATRSKBX
SK39 1100 0000 0026 2153 5285
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Meno, priezvisko, titul, funkcia:

Organizácia:

Poštová adresa:

Fakturačná adresa:

Tel.:
Fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Člen Slovenskej spoločnosti pre kvalitu:
Platbu účastníckeho poplatku vo výške:

nie:

áno:

EUR vykonáme:

/

prevodným príkazom z účtu č.:
Dňa:
Účasť na sekcii IV.: áno:

nie:

Účasť na spoločenskom večere.: áno:

nie:

- účastnícky poplatok v prípade neúčasti nevraciame, možnosť vyslať náhradníka
- v prípade väčšieho počtu účastníkov je možné zaslať rozmnoženú prihlášku
Som vegetarián/iné stravovacie
obmedzenie (špecifikujte)
V:
Dňa:

Pečiatka a podpis:

