
 

                                                                                                                         

 
 
 

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov 
Enterprise Europe Network 

 
v spolupráci s 

 
IPA Slovakia 

 
 

Vás pozýva na druhý seminár 

Inovácie a podnikateľský model 
 
 

v rámci vzdelávacieho programu 
 

Akadémia inovácií 
 
 

 

 

Dátum a miesto konania: 
 
Dátum Miesto konania Mesto, ulica 

3.5.2016 RPIC Prešov Prešov, Raymanova 9 



 

                                                                                                                         

Program 
utorok, 3.5.2016 v čase 9:00 – 17:00 hod. 

 
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. 
 
 
Okruhy tém seminára 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 
 
 
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 v 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. Je autorom a spoluautorom viacerých 
odborných kníh. Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval ako konzultant pre mnohé 
firmy. Viac sa dočítate v článku Akadémia inovácií resp. v profile lektora. 
 
Prihláška: 
 
Prihlásiť sa je potrebné on-line po kliknutí na príslušný článok o jednotlivých seminároch na 
www.rpicpo.sk . 
 
Účastnícky poplatok: 
 
50 EUR bez DPH/osoba/seminár je potrebné uhradiť min. 1 týždeň pred konaním seminára na 
základe faktúry, ktorá Vám bude zaslaná na základe vyplnenej záväznej prihlášky. 
 
Vzdelávací program sa realizuje v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network 
spolufinancovanej zo zdrojov EÚ. 
 


