
LEI SK 2019
Ponuka pre záujemcov o členstvo pre PO 

Platnosť ponuky od 1.1.2019 do 31.12.2019

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú vlastníctvom LEI SK. Neoprávnené použitie, kopírovanie alebo zmena tohto dokumentu sú prísne zakázané a môže byť nezákonné.



O LEI SK  

Lean Institute Slovakia o.z. je dobrovoľným, záujmovým združením občanov Slovenskej republiky, ktoré chce
tvoriť a udržiavať pracovné a náučné partnerstvá za účelom podpory integrácie inovatívnych myšlienok Lean
filozofie do praxe a ich rozšírenie nie len v oblasti výroby, ale aj ďalších sfér.

LEI SK svojim členom poskytuje podporu v nasledovných oblastiach:

▪ Spájanie ľudí: Šírenie osvety a zdieľanie informácií a skúseností v oblasti Lean metodológie formou formálnych
a neformálnych odborných stretnutí, konzultácií a konferencií.

▪ Šírenie know how: Vyhľadávanie, zoskupovanie a zdieľanie všeobecne prospešných Lean poznatkov a
informácií v rôznych podobách, neustále zvyšovanie povedomia o Lean metodológií z hľadiska kvantity i kvality
informácií.

▪ Vzdelávanie a publikačná činnosť: Budovanie vedomostnej základne, šírenie a sprostredkovanie vzdelávania,
tvorba edukačných materiálov, realizácia vzdelávacích aktivít.

▪ Globálna spolupráca: Spolupráca s organizáciami obdobného zamerania v rámci celého sveta. Participácia na
medzinárodných projektoch, podujatiach a ďalších aktivitách v medzinárodnom rozsahu.



LEI SK globálna spolupráca

LEI SK je od roku 2017 oficiálne

uznaným partnerom celosvetovej

platformy Lean Global Network, za

účelom zastupovania lokálnych

záujmov aj v zahraničí a s cieľom

prinášať na Slovensko to najlepšie,
čo Lean vo svete môže ponúknuť.



Členstvo v LEI SK  

Členom Lean Institute Slovakia sa môžu stať: 

▪ fyzické osoby staršie ako 18 rokov, spôsobilé na právne úkony, 

▪ právnické osoby,  

ktoré súhlasia so stanovami združenia. 

Všetky informácie vzťahujúce sa k činnosti LEI SK, právam a povinnostiam členov sú uvedené v
Stanovách LEI SK, zverejnených na internetovej stránke www.leaninstitute.sk v časti „O nás“.

Členstvo v LEI SK vzniká: 

▪ dňom prijatia za člena združenia na základe písomnej žiadosti uchádzačom o členstvo,

▪ jej schválením,

▪ a zaplatením členského príspevku.

http://www.leaninstitute.sk/


Ponuka členstva LEI SK  
Základná ponuka pre právnické osoby

Úhradou členského poplatku PO získava: 

▪ Zaradenie PO do oficiálnej Lean komunity SR

▪ Nominácia 1 zástupcu PO do Rady členov LEI SK, ktoré sa podieľa
na tvorbe stratégie smerovanie Lean na SR

▪ Uverejnenie PO ako partnera LEI SK na oficiálnej web stránke,
zverejnenie loga PO na každom podujatí LEI SK ako podporovateľa
rozvoja Lean na Slovensku.

▪ Bezplatný vstup na Lean manager roundtable pre 1 osobu / 2 krát.

▪ Bezplatný vstup na konferenciu Lean Summit Slovakia pre 1 osobu.
Rezervované miesto prednášajúceho v rámci LSS.

▪ Zľava na ostatné podujatia LEI SK vo výške 20% (okrem Lean
Summit Slovakia).

▪ Realizácia 1 dňového Workshopu z ponuky pre členov na tému Lean
/1 krát.

Trhová hodnota aktivít: 

od 3520 EUR

Členský poplatok:

1330 Eur

Trvanie členstva:
12 mesiacov



Ponuka členstva LEI SK  
Základná ponuka pre právnické osoby

Úhradou členského poplatku PO získava: 

▪ Organizácia neformálneho stretnutia v lokalite pôsobenia Vašej
spoločnosti aspoň 1 ročne

▪ Vstup na neformálne stretnutie členov LEI SK / 3 krát ročne*

▪ Prístup do uzamknutých členských sekcií na oficiálnej
internetovej stránke LEI SK* - Zoznam členov LEI SK, Lean
Interview, Lean videa, Lean literatúra v elektronickej podobe atď.

▪ Prístup na Lean chat - Slack aplikácia (mobil, tablet, PC)*

*Platí pre max. 20 osôb, ktoré PO uvedie zástupcovi LEI SK po
vykonaní registrácie.

▪ Bezplatné zapožičanie odborných titulov z knižnice LEI SK

▪ Vstup na Vianočný banket pre 1 osobu.

Trhová hodnota aktivít: 

od 3520 EUR

Členský poplatok:

1330 Eur

Trvanie členstva:
12 mesiacov



Ponuka členstva LEI SK  

Rozšírená ponuka pre právnické osoby

▪ Benchmark zájazdy do zahraničia

▪ Aktívna podpora pri hľadaní Best practice vo vybraných
oblastiach (celosvetovo)

▪ Preklad literatúry podľa vlastného výberu AJ/SJ

▪ Organizácia cielených školení podľa Vašej potreby

▪ Organizácia firemného dňa s prepojením na Lean princípy.

Poplatok

Individuálna ponuka
nad rámec členského poplatku 

podľa komplexnosti aktivity



Registrácia členstva v LEI SK

Ako sa stať členom LEI SK? 

1. Vyplňte a odošlite registračný formulár, ktorý slúži ako žiadosť o členstvo. 

Registračný formulár nájdete na stránke www.leaninstitute.sk v časti „Kontakt“. 

Scan vyplneného a podpísaného formuláru zašlite na adresu info@leaninstitute.sk

Vyplnený registračný formulár je považovaný za záväznú objednávku.

2. Po obdržaní faktúry vykonajte úradu členského poplatku 

Suma: 1330,00 EUR s DPH 

FA údaje – viď. nasledujúca strana

Trvanie členstva v LEI SK činí 12 mesiacov 

a začína plynúť dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet LEI SK. 

http://www.leaninstitute.sk/
mailto:info@leaninstitute.sk


Registrácia členstva v LEI SK

Identifikačné údaje LEI SK

Názov: Lean Institute Slovakia o.z. 

Sídlo: Trieda SNP 283/64, 040 11 Košice – Západ, Slovenská republika

Právna forma: občianske združenie 

Zápis: Registrácia vykonaná dňa 20.11.2017, číslo spisu VVS/1-900/90-522 69

V zastúpení: 

Ing. Veronika Gregorková – štatutár / riaditeľ 

Ing. Dana Jánošíková – štatutár / zástupca riaditeľa 

Oficiálna skrátená verzia názvu zduženia je názov „LEI SK“



Registrácia členstva v LEI SK

Fakturačné údaje LEI SK

Fakturačná adresa: Trieda SNP 283/64, 040 11 Košice – Západ, Slovenská republika

IČO: 51207541

DIČ: 2120663105

Subjekt nie je platcom DPH. 

Bankové spojenie

Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.

Sídlo banky: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Číslo účtu / IBAN: SK85 7500 0000 0040 2544 6330, SWIFT: CEKOSKBX

Splatnosť FA: 7 dní



Registrácia členstva v LEI SK

Čo sa udeje po registrácií?  

1. Budete zaradení do databázy platných členov LEI SK 

Obdržíte uvítací email o konfirmácií členstva a Dekrét o členstve PO v LEI SK.

2. Obdržíte heslo pre prístup do členskej zóny web Lean Institute Slovakia pre všetky Vami
zadefinované osoby.

3. Užívajte si výhody svojho členstva ☺

Čo sa udeje po uplynutí doby platnosti členstva?  

Doba platnosti členstva činí 12 mesiacov – odo dňa pripísania peňažných prostriedkov na účet LEI SK. Pred uplynutím doby členstva bude
členom pripomenutá úhrada členského poplatku na nadchádzajúce obdobie. Informácie vzťahujúce sa k zániku členstva nájdete v
Stanovách LEI SK.



Čo očakávame od členov? 

Keďže Lean Institute Slovakia je a stále bude dielom nás všetkých, veríme, že sa budeme aj 

naďalej rozrastať a spoločne formovať dejiny Lean filozofie na Slovensku.

Za účelom dosiahnutia tohto cieľa očakávame od členov:

▪ Participáciu na aktivitách LEI SK - interview, články, tipy, videá, komunikácia

▪ Podporu konferencie Lean Summit Slovakia 

▪ Aktívna účasť na Lean neformálnych stretnutiach na SR

Budeme rásť iba tak rýchlo, ako bude napredovať zanietenosť a angažovanosť našich členov, 

a tak je každý Váš príspevok neoceniteľnou súčasťou tejto cesty.



Čo nás čaká v roku 2019?

Niektoré z aktivít, ktoré plánujeme v tomto roku zrealizovať:

▪ Odborné Lean workshopy na rôzne Lean témy

▪ Benchmark zájazd Turecko

▪ Neformálne Lean stretnutia v rámci celého SR

▪ Ďalšie vydania Interview Lean „nadšencov“

▪ Lean to Lean náučné videá

▪ Pokračovanie kolektivizácie Lean literátury

▪ Zriadenie Členskej rady, ktorá bude formovať

▪ Vianočný banket



Veronika Gregorková

Founder / Director LEI SK 

Tvorme spoločne našu Lean budúcnosť



Identifikačné údaje: 
Lean Institute Slovakia o.z., Trieda SNP 64, 040 11 Košice

IČO: 51207541 DIČ: 2120663105 , LEI SK nie je platcom DPH 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., IBAN: SK85 7500 0000 0040 2544 6330 

Kontaktné údaje

www.leaninstitute.sk / info@leaninstitute.sk

+421 903 574 549 

Nasledujte nás LinkedIn / FB: Lean Institute Slovakia 

http://www.leaninstitute.sk/
mailto:info@leaninstitute.sk

