
Kontinuálne zlepšovanie ako súčasť každodenného fungovania – štandardizácia ako základný pilier 
optimalizácie, denný meeting, dashboard, podávanie nápadov a riešenie problémov (Kaizen, VA/NVA 
analýza, DMAIC projekty) a iné nástroje, ktoré podporujú kontinuálne zlepšovanie a zvyšovanie pro-
duktivity. 

Nastavenie KPI a meranie výkonu ako základ efektívneho riadenia. 

Systematicky rozvoj a vzdelávanie ľudí ako nevyhnutný predpoklad fungujúceho kontinuálneho zlepšovania. 

• Ako sa to podarilo implementovať v jednej z top bánk na Slovensku?
• S čím museli bojovať a čo robia pre to aby sa neustále zlepšovali?
• Toto všetko a ešte oveľa viac sa dozviete na návšteve Spracovateľského centra.

LEI SK prináša nový formát zaujímavého podujatia

LEAN GEMBA TOUR
inšpiratívne stretnutie lean implementátorov z rôznych firiem a odvetví, tentokrát v Prešove, v treťom 
najväčšom meste na Slovensku, kde kultúra a bohatá história majú dlhodobo svoje stabilné miesto.

ČO JE LEAN GEMBA TOUR?

Gemba Tour (GT) je návšteva prevádzky jedného z korporátnych členov LEI SK, kde sa v kruhu 12 
- 15 lean koordinátorov a „lean fanúšikov“ z rôznych odvetví a firiem máte možnosť inšpirovať  zo 
skúseností hostiteľskej spoločnosti v oblasti zavádzania a rozvoja lean kultúry. Okrem ukážky im-
plementácie lean nástrojov v praxi na oplátku poskytneme hostiteľovi priestor na otvorenú kreatívnu 
diskusiu na tému, ktorá ich najviac trápi alebo sa jej plánujú v blízkom období intenzívne venovať.

Súčasťou návštevy je gemba (prehliadka miesta, kde sa reálne aktivita deje) prípadne aj  
demonštrácia skutočných prípadových štúdií úspešnej implementácie vybraného nástroja 
alebo metódy.

M

TÉMA GEMBA TOUR: 

KONTINUÁLNE ZLEPŠOVANIE
Hosťujúca spoločnosť 

Tatra banka, a.s. / Spracovateľské centrum Prešov 
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PRE KOHO JE GT URČENÁ?

Zástupcom manažmentu výrobných a nevýrobných spoločností, ktorí majú priamy vplyv na stratégiu 
neustáleho zlepšovania vo svojej firme. Počet účastníkov GT je pre dosiahnutie maximálnej efektivity 
obmedzený. Členovia LEI SK majú právo na prednostnú účasť. 

M

HOSŤUJÚCA SPOLOČNOSŤ: 

Tatra banka, a.s.

Tatra banka je dlhodobo lídrom v inováciách medzi bankami a svojim klientom pravidelne prináša 
užitočné novinky, ktoré im zjednodušia život. Vznikla v roku 1990 a počas svojej existencie získala 
viac ako 130 ocenení od 30 vyhlasovateľov. Britský finančný magazín Euromoney už po štrnásty krát 
vyhlásil Tatra banku za „Najlepšiu banku na Slovensku“. Titul najlepšej banky získala aj od maga-
zínov Global Finance a EMEA Finance. 

Pri pohľade do minulosti vidíme, že mnoho produktov a služieb, ktoré dnes už považujeme za samoz-
rejmosť, priniesla na slovenský trh práve Tatra banka. Málokto si spomenie, že taký bežný produkt ako 
kreditnú kartu či službu internet banking taktiež predstavila ako prvá na Slovensku.

DÁTUM REALIZÁCIE: 16 máj 2019 
TRVANIE:  1 deň (9:00 - 17:00 hod.)  
MIESTO: Tatra banka, a.s., Spracovateľské centrum Prešov
JAZYK: Slovenský 
 

CENA: 100 EUR / osoba pre nečlenov LEI SK
Cena zahŕňa obed, cena nezahŕňa cestovné náklady

VIAC INFORMÁCIÍ / REGISTRÁCIA
info@leaninstitute.sk, +421 903 574 549 
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Tešíme sa na Vás! 

Váš tím Lean Institute Slovakia

www.leaninstitute.sk

M  AGENDA: 

Štart: 9:00 hod. 

Privítanie a vzájomné predstavenie sa účastníkov / Prezentácia spoločnosti a zavedeného kontinuálneho 
zlepšovania / Lean Six Sigma v praxi / Gemba Tour s prehľadom vybraných Lean nástrojov v praxi / Spätná 
väzba z Gemba / Obed / Workshop na tému zadefinovanú hostiteľom – generovanie návrhov na riešenie, 
zdieľanie skúseností / Záverečná diskusia, zhrnutie nových poznatkov / Uzatvorenie

Ukončenie: 17:00 hod. 


