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Úloha HR Manažéra dnes nie je ľahká ...

Ovplyvňuje:

• vnútropodnikovú komunikáciu

• komunikáciu smerom von

• krízovú komunikáciu a samotný 

spôsob riešenia problémov

• firemnú kultúru a etiketu

• identitu a lojalitu

• riadenie strategických zmien

• úroveň inovácii

• ...

Inovátor Hnacia sila 

podnikania

Agentzmeny

Spolupracovník
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Budúcnosť je dobré stavať na pevných základoch ...

Pôvod dokonca celej filozofie - taylorizmu. 

Definovanie spôsobu stanovenia časových 

štandardov a pod.

FORD, TAYLOR, BAŤA

LEAN, 6SIGMA, TPM, DUPONT ... 
Vypracovanie metodiky budovania systému štíhlej výroby. Prepojenie zákazníkov a 

dodávateľov, dostupných zdrojov do ekonomicky vyváženej jednotky

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM A AUTOMATIZÁCIA

Vypracovaná filozofia pre budovanie výrobného systému a rozvoj 

dodávateľov. Vyvinutá metodika pre logistické štandardy

INDUSTRY 4.0 A SMART FACTORY

Integrácia digitálnych prvkov do všetkých oblastí a 

prepojenie kyberfyzikálneho priestoru v celom rozsahu

1900

1970

2000

2010

CIEĽ: Ekonomický a rentabilný 
výrobný systém
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Evolúcia digitalizácie pri tvorbe layoutu...

digitálne dvojča

model

layout

2D ZÁKLAD

Klasický layout na báze 

CAD / CAM

3D ZÁKLAD

Implementácia 3D 

modelu do prostredí

MULTIFUNKČNE
PREPOJENÁ ZÁKLADŇA
Jednotlivé modely 

majú spoločnú 

štruktúru, kde prvky sú 

spojené v jednom 

prostredí
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Vplyv digitalizácie layoutu na spoločnosť...

• Vedieť
• Chcieť 
• Môcť
• Musieť

• Správny výber
• Správny rozvoj
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Nové nástroje, nové príležitosti ...

Účelom 3D skenovania je vytvorenie 

presného 3D modelu.

3D skenovanie

Interaktívne experimenty, ktoré dokážu 

vyhodnotiť správanie modelu s 

návrhom na optimalizáciu

Interaktívne simulácie

Zaobchádzanie s množstvom previazaných 

údajov s cieľom identifikovať a rozvíjať 

strategické príležitosti.

BI nástroje

Algoritmy, ktoré sa snažia rozpoznať základné vzťahy 

v súbore údajov prostredníctvom procesu, ktorý 

napodobňuje spôsob fungovania ľudského mozgu

Neuronové siete



Jedna vec je mať dáta, druhá vec je pracovať s 
nimi a úplne iná je realizovať zmeny!
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Vízia moderného systému

SMART sledovanie

Virtuálna 
dokumentácia

e-Kanban

Colaborativne roboty

Vizuálne riadenie a 
signalizácia

SMART vyrovnávanie

Kamerová inšpekcia a 
detekcia

IoT senzory

5G
Umelá 

inteligencia
Dátová 

analytika
Cloud 

computing
Digitálne dvojča
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Digitálne dvojča ...
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Excel -> Databázy-> ...

Senzor -> Databázy-> ... Cloud

Digitalizácia HR procesov...

- Spokojnosť zamestnancov
- Zlepšovateľské hnutie
- Školenie zamestnancov
- Malé nehody/skoro nehody
- Odmeňovanie a motivácia
- Dochádzka
- .....
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Niekoľko súčasných prekážok ...

Rýchlosť pripojenia

100 MB, 1GB, 1000GB, 1TB ...

Záloha

Záloha a práca s historickými 

údajmi v potrebnom 

historickom časovom rozsahu

Softvér

Prepojenie programov, 

spracovanie dát v spoločnom 

prostredí.

Zber a interpretácia údajov

Tradičné snímače, inteligentné 

snímače, prevodníky ...

Flexibilita a rýchlosť rozhodovania

Možnosti zmeny prvkov, rozhodovacie 

kritériá, štandardizácia

Bezpečnosť

Interný, externý prístup

Synchronizácia

Spájanie údajov v 

požadovanom čase, ideálne v 

reálnom čase

Vedomosti

Technické, komunikačné, riadiace (od 

definovania požiadaviek až po spracovanie 

údajov)

Dátové pripojenie

IP štruktúra, Lan, Wifi, 

Bluetooth, 4G, 5G ...

Spracovanie vízie digitalizácie

Rozpočet, ciele digitalizácie, 

zodpovednosti ...



Čo čaká HR z pohľadu digitalizácie?

Požadovaná 
hodnota

Správny výber a rozvoj zdrojov :
• ovplyvňuje náklady na splnenie cieľov
• čas za aký sa splnenia ciele
• konečnú hodnotu cieľa

H
o

d
n

o
ta

Čas

Aktuálna hodnota

• Efektívny a rýchly výber potencionálneho zamestnanca
• Efektívny rozvoj zamestnanca
• Flexibilné rozhodovanie na základe faktov
• Zdieľanie „krížových“ informácii 
• ...

...byť vzorom digitálneho 
oddelenia pre ostatných
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Čo nás čaká...
• Nové požiadavky na uchádzačov – základná znalosť objektového 
programovania, BI nástrojov, základy programovacích jazykov, ...

• Nové pozície – dátový architekt, dátový analytik, dátový procesný 
tvorca...

• Nové oblasti vzdelávania– business intelligence software, výrobný 
BIM ...

• Aktivácia nových rozvojových programov – integrácia nových 
nástrojov, definovanie kľúčových prostredí ...
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Thank you 
for your 
attention☺

iGrow Network, s.r.o.
Vysokoškolákov 33/B

010 08 Žilina 

Slovak Republic

IČO: 50 394 860  DIČ: 2120308344  IČ DPH: SK2120308344

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IBAN: SK69 0900 0000 0051 1468 4116  BIC: GIBASKBX

info@innovation.sk

www.innovation.sk

Tel. +421 902 353 786

#igrownetwork


