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„Slovo Slovensko sa musí stať doma aj v 

zahraničí synonymom pre krajinu s mimoriadne 

vzdelanými a tvorivými ľuďmi, odkiaľ neustále 

prichádzajú inovatívne a vysoko kvalitné 

výrobky a služby.“ 

 

Minerva (www.iminerva.sk) – implementácia 

znalostnej ekonomiky na Slovensku, autor 
výroku neznámy 

„Slovenská republika nemá  žiadne 

významnejšie nerastné  suroviny  a jej najväč-

ším bohatstvom a potenciálom budúcej 

prosperity sú najmä jej obyvatelia, ich vzdela-

nie, múdrosť, morálka, tvorivosť.“ 

 

Milénium – Národný program výchovy 

a vzdelávania v Slovenskej republike na 

najbližších 15-20 rokov 

 

Vážení účastníci,  

 

Tešíme sa na skoré stretnutie v Banskej Bystrici. 

Zaujímaví rečníci a témy, kvalitne pripravený 

obsah, takmer 100 prihlásených hostí - veríme, 

že „Konferencia o talente, vízia a podnikavosti“ 

bude zaujímavým a prínosným zážitkom. 

 

V nasledujúcom materiály si Vám dovoľujeme 

poskytnúť dôležité informácie týkajúce sa Vašej 

účasti na konferencii. Môžete tu nájsť: 

 

• Aktualizovaný program konferencie 

• Anotáciu workshopov 

• Informácie týkajúce sa príchodu a registrácie 

(spôsob platby, príchod na konferenciu, 

parkovanie a iné) 

 

S pozdravom 

Tím Uni2010 

KonfKonfKonfKonferencia oerencia oerencia oerencia o    talente,                                           talente,                                           talente,                                           talente,                                           

vízii avízii avízii avízii a    podnikavostipodnikavostipodnikavostipodnikavosti    
25.5.07, Banská Bystrica 
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Program konferencie 
 

09:00 Registrácia účastníkov * 
 

10:00 Otvorenie konferencie  
 

10:20 Moja cesta k úspechu – talent, vízia a podnikavosť  

Tatiana Kyseľová, CEO, pelikan.sk, začínajúca podnikateľka roka 2006 

10:40 Panelová diskusia - „Železo – krv republiky?“ 

Igor Šulík, Partner, Amrop Jenewein Group (AJG) 

 Katarína Kaľavská, Leader Management Service, Západoslovenská energetika 

 Mária Uramová, dekanka, Ekonomická fakulta UMB 

 Tatiana Kyseľová, CEO, pelikan.sk 

11:20 Prestávka 
 

11:40 Business Academy – projekt rozvoja kľúčových kompetencií VŠ študentov 

Juraj Kováč, zakladateľ, Uni2010 

Prezentácia výsledkov prvého ročníka implementácie Business Academy 

12:30 Netowrking raut 

Možnosť interakcie s účastníkmi konferencie v príjemnom prostredí 
 

13:30 Workshopy 

 Podnikavosť do vzdelávania, Juraj Kováč, Uni2010, Marek Mitošinka, EPPP 

 Svet CEO, Igor Šulík, AJG 

Moja cesta k úspechu, Tatiana Kyseľová, pelikan.sk  
 

15:00 Ukončenie konferencie      

 Talent, vízia, podnikavosť – čo ďalej?      

Zhodnotenie konferencie 

 

* čas registrácie sme posunuli medzi 9:0-10:00.  
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Workshopy 
 

Ponúkame Vám 3 workshopy, ktoré budú prebiehať paralelne – „Svet CEO“, „Podnikavosť 

do vzdelávania“ a „Podnikanie – cesta k úspechu?“. Veríme, že sme sa našim výberom 

„trafili“ do Vašich záujmov a očakávaní. Registrácia na workshopy prebehne spoločne 

s registráciou na konferenciu (medzi 9:00-10:00). 

Worksop  - Svet CEO 
 

Názov Svet CEO 

O čom?  � Kompetencie a zručnosti CEO 

� Identifikácia, popis úloh a zodpovedností CEO 

� Prepojenie činnosti CEO s rozvojom znalostnej spoločnosti 

Pre koho? Prezentácia pre účastníkov, ktorí chcú preniknúť do sveta CEO, pre 

zamestnancov, ktorí chcú lepšie pochopiť rozhodnutia a kroky manažmentu 

spoločnosti.  

Kto?  Igor Šulík je Partnerom v AJG - Amrop Jenewein Group. Primárne sa 

špecializuje na realizovanie poradenských projektov a riešení v sektorových 

skupinách Financial & Professional Services (FPS), Pharma, Healthcare & 

Hospitality (PHH) a Government & Not for Profit. Zároveň vedie odborné 

pracovné skupiny pre poskytovanie poradenských služieb a riešení v rámci 

Services for Boards (SFB) a Management Consulting Services (MCS). 
  
Má kvalifikáciu a potrebné odborné znalosti a skúsenosti z oblasti 

Management Assessment, Management Design, Management Development & 

Coaching vrátane Potential analysis, Post M&A Integrations ako i Professional 

Development of Boards, Executives a ďalších osôb na riadiacich pozíciách. 
 

V rámci The Amrop Hever Group (TAHG) pôsobí ako Board Search, Practice & 

Consulting Practice Group Leader pre strednú a východnú Európu (CEE) a je 

zodpovedný za riadenie projektov v oblastiach Board Search, Board Design, 

Board Appraisal, Board Review a Board Coaching v komerčnom ako aj 

verejnom sektore a poskytuje poradenstvo v rôznych oblastiach Corporate 

Governance, t.j. dobrej správy spoločností, na lokálnej i medzinárodnej 

úrovni. 
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Workshop - Podnikavosť do vzdelávania 
 

Názov Podnikavosť do vzdelávania 

O čom?  � Prečo „podnikavosť“? Čo je podnikavosť? Ako ju možno efektívne 

rozvíjať?  

� Úloha VŠ – rozvoj odborných vedomostí vs. praktických schopností – 

čo je cieľom a čo nástojom?  

� Uni2010 - Business Academy – nástroj rozvoja podnikavosti mladých 

ľudí & možnosť spolupráce pri získavaní talentov na VŠ  

Pre koho?  � Všeobecne pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o podnikavosť resp. sa 

chcú dozvedieť viac 

� Pre tých, ktorí chcú prispieť svojim názorom a spätnou väzbou 

k zlepšeniu systému vzdelávania na VŠ 

� Pre tých, ktorí chcú bližšie spolupracovať s Uni2010 – Business 

Academy 

Kto? Juraj Kováč je zakladateľom Uni2010 – organizácii venujúcej sa rozvoju 

talentu, vízie a podnikavosti mladých ľudí. Aktívny v oblasti rozvoja 

kľúčových kompetencií a intenzívnejšieho prepojenia vysokého školstva 

s požiadavkami praxe.  Garantuje iniciatívu Business Academy – 

inkubátora študentmi riadených firiem.  Bývalý prezident AIESEC 

Slovensko a Chairman AIESEC CEE. Laureát Grand Prix Ľudovej Banky za 

vzdelanosť 2006.  

 

Marek Mitošinka, projektový manažér, EPPP. Medzi jeho hlavné domény 

patrí poradenstvo v oblasti európskych a lobistických služieb, kde sa 

hlavne venuje službám legislatívnemu monitoringu a poskytovaniu  

poradenstva v európskych podporných schémach so zameraním na 

Európsky sociálny fond.  

Marek Mitošinka sa taktiež venuje poskytovaniu konzultačných služieb 

a realizovaním cross sektorových analýz pre  súkromný, verejný a 

neziskový sektor. Primárne sa zameriava na realizovanie analýz v 

segmentoch pracovného trhu, vedy a výskumu, vzdelávania, 

celoživotného poradenstva a inovácií.  
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Workshop - Podnikanie – cesta k úspechu? 
 

Názov Podnikanie – cesta k úspechu? 

O čom?  � Podnikať či nepodnikať? Prečo a kedy začať podnikať. A kedy nie.... 

� Mám na to? Aké sú predpoklady pre úspešné podnikanie? 

� Keď je vo firme kríza (case study) ...  

Pre koho?  Pre všetkých ktorí, zvažujú podnikanie ako jednu z možností svojho 

budúceho pôsobenia 

Kto?  Tatiana Kyseľová je CEO internetového portálu pelikan.sk a laureátka 

ocenenia začinajúca podnikateľka roka 2006. Spoločnosť pelikan.sk sa 

pod jej vedením vypracovala na jednotku v on-line predaji leteniek na 

Slovensku, za rok 2006 sa umiestnila na 2. mieste v ročenke TREND TOP 

v cestovaní medzi SK predajcami leteniek.  

Tatiana Kyseľová svojím príbehom dokazuje, že odhodlanie a zdravé 

sebavedomie sú kľúčové faktory, ktoré spevádzujú úspech v podnikaní. 

 
 

3. Registrácia a miesto konania 
 

Poplatok za konferenciu je nasledovný (tak ako bolo uvedené v pozvánke): 

• Firemný sektor –  400 Sk 

• Študenti a akademická obec – 199 SK 

• Študenti a akademická obec bez rautu – 50 SK 

Forma úhrady je hotovostná platba pri registrácii účastníkov.  

Inú formu úhrady je potrebné konzultovať (milan.kysel@uni2010.sk). 

 

Inštrukcie ohľadom miesta konania a príchodu na konferenciu: 

• Miestom konania konferencie je Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici.  

• Konferencia sa uskutoční v „novej budove“, na druhom poschodí v miestnosti „P3“. 

• Parkovanie je možné zdarma v areály Ekonomickej fakulty UMB.  

• Detailné inštrukcie lokalizujúce miesto konania (príchod autom) sú k dispozícii na: 

http://www.ef.umb.sk/asp/ef/mapa/index.htm 

• Pre príchod MHD použite autobus č. 34, s cieľovou zástavkou „Tajovského park“ 

• V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na 0911 321 106 
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