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Akadémia Inovácií pozostáva z na seba nadväzujúcich praktických seminárov, v rámci 
ktorých Vás prevedieme celým procesom inovácií v podniku tak, aby sme Vám pomohli 
naštartovať resp. urýchliť rozvoj firmy. Vo svojom pracovnom zošite každý účastník rieši 
problematiku svojej firmy, dostáva spätnú väzbu nielen od lektora ale aj ostatných účastníkov 
programu. 
 
 

Tematické okruhy seminárov 
 
 
1. Transformačné trendy v biznise a inovačné stratégie 
 

- Kľúčové transformačné trendy (odstraňovanie medzičlánkov, individualizácia, 
samoobsluha, relokalizácia, digitalizácia, ekonomika zdieľania a i.) a správna reakcia 
na ne v konkrétnom podnikateľskom odvetví 

- Ako skenovať, pochopiť a aktívne pracovať so zmenami v okolí podniku? 
- Trhy, zákazníci a príležitosti 
- Nástroje na analýzu a definovanie hodnoty pre zákazníka 
- Inovačná stratégia rastu podnikania v období turbulentných a nepredvídateľných 

zmien 
- Stratégia prvého kroku 
- Príklady, úlohy, situácie z praxe, akčný plán 
- Osobné diskusie a kaučing 

 
2. Inovácie a podnikateľský model 
 

- Inovácie podnikateľských modelov (Canvas, Lean Canvas, ZIPF) 
- WOIS, IDEO, HCD a ďalšie prístupy k inováciám 
- Zákazníci, komunikácia a distribúcia hodnoty pre zákazníka 
- Vytváranie hodnoty pre zákazníka 
- Hodnotová krivka 
- Stratégia modrého oceánu, fialová krava, prelomové technológie a inovácie 
- Príklady, úlohy, situácie z praxe, akčný plán 
- Osobné diskusie a kaučing 

 
3. Inovácie v podniku 
 

- Inovačná stratégie 
- Zdroje inovácii  
- Ako premieňať nápady na úspešný biznis? 
- Inovačné postupy pri výrobkoch, službách, procesoch a podnikateľských modeloch 
- 40 inovačných princípov 
- Príklady, úlohy, situácie z praxe, akčný plán 
- Osobné diskusie a kaučing 



 

                                                                                                                         

 
4. Vytvorenie inovačného systému v podniku 
 

- Inovačný proces a inovačná kultúra 
- Inovačný ekosystém 
- Firma „výroba“ a firma „inovácie“ 
- Financovanie a meranie výsledkov inovačného procesu 
- Organizácia inovačných projektov 
- Príklady, úlohy, situácie z praxe, akčný plán 
- Osobné diskusie a kaučing 
 

5. Inovácie a ľudia v podniku 
 

- Generácie X, Y a Z 
- Motivácia k inováciám 
- Od manažérov a spolupracovníkom k podnikateľom 
- Kreativita, sloboda a zodpovednosť 
- Zjednodušovanie a doťahovanie vecí do konca 
- Od operatívy k dôležitým veciam 
- Príklady, úlohy, situácie z praxe, akčný plán 
- Osobné diskusie a kaučing 

 
O vzdelávacom programe: 
 
Vzdelávací program sa realizuje prostredníctvom jednotlivých tematicky nadväzujúcich 
seminárov v trvaní 1 deň. Odporúčame, aby ho účastník absolvoval ako celok a nestriedali sa 
na seminároch rôzni ľudia z firmy. Viacerí účastníci za jednu firmu sú vítaní, ľahšie tak 
naštartujú zmeny vo firme. 
 
Ciele vzdelávacieho programu: 
 
Cieľom vzdelávacieho programu je motivovať ľudí vo firmách k podpore, naštartovaniu alebo 
posilneniu inovačného procesu vo firme. Ukázať im že sa to dá, ako sa to dá a čo je k tomu 
potrebné, aby boli schopní začať už „zajtra“ a posilnili tak konkurencieschopnosť firmy na 
trhu EÚ. Inovácie sú zdrojom budúceho zisku firmy a v každej firme existuje priestor na 

inovácie, len ho je potrebné nájsť. 
 
Ciele: 

• Pochopiť transformačné trendy a pripraviť sa v podniku na vhodné strategické akcie 
• Naučiť sa sledovať a využívať príležitosti na trhu a vytvárať inovácie 
• Pochopiť a naučiť sa používať inovačné princípy a metodiky 
• Získať poznatky o tom ako vytvoriť vo firme inovačnú kultúru a funkčný inovačný 

proces 
• Inšpirovať sa a príkladoch z praxe 
• Vytvoriť si vlastný akčný plán 

 
 

Inovujte, konkurujte, predbehnite! 
 



 

                                                                                                                         

Cieľová skupina: 
 
Vzdelávací program je určený pre majiteľov a riaditeľov firiem; riaditeľov pre stratégiu 
a rozvoj; marketingových, obchodných, produktových manažérov; manažérov vývojových 
projektov a tých, ktorí sa chcú o inovačnom procese v MSP dozvedieť viac. Vítaní sú aj 
viacerí účastníci za jednu firmu, pretože tak dokážu po absolvovaní programu lepšie 
realizovať myšlienky v praxi. 
 
O lektorovi: 
 
Ján Košturiak robí poradcu, trénera a kauča v oblasti inovácií, strategického manažmentu, 
organizácie podniku a priemyselného inžinierstva. 
  
Vyštudoval odbor strojárska technológia na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. V roku 
1997 ho vymenovali za profesora na Žilinskej univerzite v Žiline, v roku 2001 za profesora na 
ATH Bielsko Biala a za honorárneho profesora HST Ulm. Dlhodobo pôsobil na Fraunhofer 
IPA Stuttgart a TU Wien.  
 
V roku 1990 začal pracovať ako konzultant pre priemyselné podniky. V roku 1995 založil 
Inštitút priemyselného inžinierstva v Žiline, ktorý v roku 2000 spojil s aktivitami Fraunhofer 
IPA Stuttgart v spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia.  
 
Je autorom a spoluautorom viacerých odborných kníh (Podnik v roce 2001, Just in Time, 
Simulation von Produktionssystemen, Projektovanie výrobných systémov, Industrial 
Engineering, Fraktálový podnik, Štíhlý a inovativní podnik, Inovace, Kaizen, To vám byl 
divný svět, Zastavenia, Povolanie, Uvahy na každý deň, Úvahy o podnikaní, Dialógy, 
Leadership, Pomaly ďalej zájdeš, Vlastní cestou a článkov, ktoré vyšli v rôznych krajinách 
sveta (Nemecko, USA, Veľká Británia, Rakúsko, Poľsko, Holandsko, Švajčiarsko, Singapur, 
Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko a India). Pravidelne publikuje v časopisoch Priemyselné 
inžinierstvo, Moderní řízení, Trend, Zisk a Zrno.  
 
Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval ako konzultant pre mnohé firmy vrátane 
spoločností ako Volkswagen, Sauer Danfoss, Leoni, AESOP, Daimler Chrysler, Leoni, 
Visteon, Hella, Johns Manville, Mondi/Neusiedler, Elcom, Atrea, Ahorn, Borcad, Nemak 
Rautenbach, Witte, SHP Group, Fosfa, OMS, Linet, Bonatrans, Škoda Auto, ÖBB, Siemens, 
PSL, Kovaľ Systems, a i. 
 
Oblasť inovácií riešil vo firmách vrátane ETA Hlinsko, Bonatrans Bohumín, PSL Považská 
Bystrica, Linet Slaný, Siemens Elektromotory Frenštát pod Radhoštem, Leoni Trenčianska 
Teplá, Rautenbach Žiar Nad Hronom, IDC Holding Bratislava, Fosfa Břeclav, Finidr Český 
Tešín, ACO Industries, Borcad Fryčovce, Moravskoslezský Automobilový Klastr, Brano 
Group, Ceramtec, Kros Žilina, Ipesoft Žilina, Elcom Prešov, OMS Dojč, 3M Česko, 
Konštrukta Industry Trenčín, Vital Žilina, Ahorn Kyjov, Rádio Impuls Praha, Slovak 
Telecom, DM Drogérie, Idona Bánovce nad Bebravou, Sauer Danfoss, Embraco Spišská 
Nová Ves, KIA Motors, V Podlahy, Brose, Hella, Grupo Antolin, Naretec, Hanil, Slovalco, 
GA Drilling, LKT, Galvamet, a i. 
 



 

                                                                                                                         

Blogy 
 
http://blog.etrend.sk/jan-kosturiak.html 
http://www.kosturiak.com/ 
http://www.ipaslovakia.sk/sk/blogy/jan-kosturiak 
 
Prihláška: 
 
Prihlásiť sa je potrebné on-line po kliknutí na príslušný článok o jednotlivých seminároch na 
www.rpicpo.sk . 
 
Účastnícky poplatok: 
 
50 EUR/osoba/seminár je potrebné uhradiť min. 1 týždeň pred konaním seminára na základe 
predfaktúry, ktorá Vám bude zaslaná na základe vyplnenej prihlášky. 
 
Vzdelávací program sa realizuje v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network 
spolufinancovanej zo zdrojov EÚ. 
 


