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POZVÁNKA
26. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti  
Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 

26th International Quality Conference on the occasion  
of the World Quality Day and European Quality Week

4. november 2021 v hoteli Patria na Štrbskom Plese
4 November 2021, Patria Hotel, Strbske Pleso

Passing the Next Frontier with Quality
Prekročenie ďalšej Hranice s kvalitou

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!

The Slovak Society for Quality Team
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1. deň konferencie/1st Conference Day

9:00 – 9:30 Registrácia účastníkov/Participants registration

9:30 – 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 - 2021/Conference opening – 
SSK activities 2020 - 2021 review

Martina Džubáková, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy/The internal system 
of the university quality assurance 

Frédéric LAGANIER, Business Unit Director, SNECI Group
How to transform industrial plants to become competitive/Ako doviesť priemyselnú firmu 
ku konkurencieschopnosti

11:00 – 11:20 Prestávka/Coffee break 

11:20 – 12:20 Sekcia II./Section II.

Branislav BÁLINT, Sales Director, CleverSoft, s.r.o. manufacturing SW solutions, víťaz 
Microsoft Awards 2021, zástupca spoločnosti Franke 
Viera Strelcová, Quality assurance manager, Franke Slovakia
Digitalizácia procesov riadenia kvality v spoločnosti Franke s využitím Azure Cloud/
The digitalization of the quality management processes in Franke company using Azure 
cloud  

Program konferencie / 
Conference programme
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1. deň konferencie/1st Conference Day

12:30 – 14:00 Obed/Lunch break 

14:00 – 16:30 Sekcia III./Section III.

Martin Kozok, konzultant Toyota Material Handling Slovensko, s.r.o.
Operačná agilita/Operational agility

Diskusné fórum: Nové trendy v kvalite/Quality 4.0

16:30 – 16:50 Prestávka/Coffee break
 

16:50 – 18:15 Sekcia IV.

Zuzana Čmelíková,  konateľka, senior-trénerka, Better Future, s.r.o.
REZILIENCIA, ENERGY-MANAGEMENT & ENGAGEMENT: zvyšovanie psychickej 
odolnosti angažovanosti zamestnancov a manažérov v dobe krízy

Milan Šesták, prezident, Slovenská spoločnosť pre kvalitu/President, Slovak Society for Quality
Záver konferencie (Closing of the Conference)

20:00 – 23:00 Social evening and reception
Performance of the Silent Trio group
Ocenenie za prínos k rozvoju kvality v SR 

Konferencia je sprievodným podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2021. 

V spolupráci s:



Adresa organizátora: 

Slovenská spoločnosť pre kvalitu

Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava

E-mail: konferencie@ssk.sk

Buďte, prosím, ohľaduplní ku všetkým účastníkom konferencie. Prečítajte si dôsledne 
nasledovné pokyny, a prispôsobte svoju účasť na tomto podujatí aktuálnym opatreniam.

Na základe opatrení zverejnených v aktuálnej vyhláške ÚVZ SR č. 241 z 12. augusta 2021 
bude 26. ročník medzinárodnej konferencie (04. november 2021) prebiehať v režime OTP, 
ktorý v súčasnej situácii umožňuje zachovanie kapacity za nasledujúcich podmienok:

Podmienkou účasti na 26. ročníku konferencie pre účastníkov je spĺňať jeden z troch 
možných variantov:
1.  Osoba plne očkovaná.
2. Osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie 

COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu, 
alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.

3. Osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za plne očkovanú osobu sa na základe vyhlášky považuje:
1. Osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19 s dvojdávkovou schémou.
2. Osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 

s jednodávkovou schémou.
3. Osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu 

COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale 
do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Organizátor hromadného podujatia je podľa vyhlášky oprávnený požadovať od osoby 
vstupujúcej do priestorov, resp. vyznačených sektorov hromadného podujatia predloženie 
príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z hore uvedených skutočností.

Kontrola dokladov ku každému z troch variantov (očkovaný, testovaný, prekonaný Covid) 
bude u všetkých účastníkov prebiehať počas registrácie účastníkov a bude podmienkou 
pre vstup do priestorov konferenčnej miestnosti. 

Nariadenia a praktické aplikácie pravidiel Covid protokolu medzinárodnej konferencie:

COVID OPATRENIA
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OCHRANA HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST
Pri vstupe do hotela a priestorov konania konferencie je každý účastník povinný prekryť 
si horné dýchacie cesty vlastným rúškom alebo respirátorom. 

OCHRANA RÚK
Pri vstupe do hotela a  priestorov konania konferencie je každý účastník povinný si 
dezinfikovať ruky. 

ODSTUPY 2 M
V hoteli a v priestoroch konania konferencie je dôležité udržiavať 2 m odstupy.

COVID OPATRENIA
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Miesto konania:  Hotel Patria, Štrbské pleso
Termín konania:  4. november 2021
Forma konania: prezenčne alebo on-line
Rokovací jazyk:  slovenský, anglický
Prihlášky:   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 2. novembra 2021.

Konferenčný poplatok/Conference fee: 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SVETOVÝ DEŇ 
KVALITY 2021
Konferenčný poplatok/Conference fee

Účastník Prezenčne/On-line
Nečlen SSK – 2 dni 200 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 plus DPH

Člen SSK – členstvo E bezplatne

Ubytovanie: Pre účastníkov konferencie je ubytovanie rezervované z 4. na 5. novembra 
2021 v hoteli Patria, Štrbské pleso. Každý účastník konferencie si ubytovanie zabezpečuje 
a platí samostatne na recepcii hotela. 

Kontaktné údaje pre rezerváciu v hoteli Patria, Štrbské pleso: 
 recepcia@hotelpatria.sk, +421 52 / 784 89 99.

Pri rezervácii ubytovania prosím uveďte, že ste účastníkom konferencie Slovenskej 
spoločnosti pre kvalitu, aby ste si mohli uplatniť zvýhodnené podmienky.

Spôsob úhrady:  Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom na číslo účtu:
Č. účtu:   2621535285/1100
Banka:   Tatra banka, a. s., Žilina
SWIFT:   TATRSKBX
IBAN:    SK39 1100 0000 0026 2153 5285 

organizačné pokyny


