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IPA od svojho vzniku v roku 2000 rozvíja
priemyselných inžinierov v komplexnom
rozvojom programe Master štúdium priemyselného inžinierstva, ktoré je zamerané
na oblasti, akými sú výroba, logistika, kvalita a zlepšovanie v nich. Je určené manažérom a špecialistom od úrovne stredného
až po TOP manažment výrobných spoločností.

KLADNÁ ZNAČKA

Staňte sa efektívnejší
v riešení problémov
Farebná značka- základná

Stupne šedi

Farebná značka- negatív

Čiernobiela značka-

• Rozviňte svoju schopnosť identifikovať, analyzovať a riešiť
potenciál v procesoch výroby
Farebná značka- monochrom

• Zamerajte sa na akciu na vašom pracovisku so všetkými
účastníkmi štúdia

Čiernobiela značka-

• Optimalizujte výrobné procesy s garantovanými prínosmi
ONŠTRUKCIA ZNAČKY
/ OCHRANNÁ
ZÓNA
a s podporou
osobného
konzultanta
• Zvýšte svoju kvalifikáciu
2x

4 x = ochranná zóna

font: Avenir Black

2,5 x
6,5 x

x

size: 53 pt

x

Leading: 59 pt
Tracking: 50
Case: UPERCASE
4 x (minimálny rozostup medzi značkou

8x

a jej typograckou časťou)

54 x

x = základná merná jednotka

FINÍCIA FARIEB
Pantone 2387 C

Pantone Black C

Prečo Master štúdium?

Príprava na novú pozíciu
a okamžité uplatnenie absolventov
Niektorí z nich sa stali riaditelia a konatelia veľkých nadnárodných firiem, iní úspešne vedú výrobné a technické útvary, ďalší
riadia v koncerne nadnárodné tímy priemyselných inžinierov
a sú poverení realizáciou významných globálnych zmien.

Praktické skúsenosti s riešením problémov
v jednotlivých oblastiach
Master štúdium intenzívne rozvíja schopnosť identifikovať,
analyzovať a riešiť potenciál v procesoch výroby.

Finančný benefit pre zamestnávateľa
Na jednej strane sa investície do vzdelávania niekoľkonásobne vrátia v podobe prínosov vyplývajúcich z Master práce. Na
druhej strane je nezanedbateľným prínosom realizácia konkrétneho modulu v danej firme.

Rozvojový benefit s prínosom
pre ďalších ľudí vo firme
Firma je tak dobrá, ako rýchlo a efektívne dokáže vyriešiť
vzniknuté problémy. Vedľajším efektom môže byť aj to, že absolventi dokážu následne rozvíjať ľudí priamo vo firme.

Garancia návratnosti investície
IPA Slovakia garantuje zmluvne každému účastníkovi návratnosť investície do Master štúdia. Zatiaľ žiaden zákazník nemal
dôvod požadovať refundáciu investície do tohto vzdelávania.

Inšpirácie a benchmarking
Vďaka tomu, že odborné moduly prebiehajú v spoločnostiach
účastníkov, bude každý z nich vidieť, aké problémy sú v iných
firmách a akým spôsobom sú tam riešené. Zároveň každá firma dostane spätnú väzbu od účastníkov a lektora.

Garant štúdia
Róbert Debnár

Hlavní
lektori
Ľudovít Boledovič
Henrich Chomist
Bronislav Balga
Jozef Krišťak
Ján Burieta
Lukáš Richter
Ján Juroš

Program Master štúdia
priemyselného inžinierstva
PORADIE TÉMA

*

ROZSAH

MESIAC

1.

Správne zmeny správne *

1 deň

September

2.

Manažment zmeny - zmena myslenia a budovanie návykov **

1 deň

September

3.

Praktická cesta k Industry 4.0 *

1 deň

Október

4.

Štíhly projektový manažment a zadefinovanie Master prác *

1 deň

Október

5.

Sila argumentácie a vyjednávania **

1 deň

November

6.

Umenie pýtať sa a viesť diskusiu **

1 deň

November

7.

Analýza procesov s využitím value stream mapy *

2 dni

December

8.

Zlepšovanie procesov a techniky riešenia problémov *

2 dni

Január

9.

Konštruktívna spätná väzba **

1 deň

Február

10.

Motiváciou k úspechu **

1 deň

Február

11.

Produktívne a systematicky udržiavané zariadenie *

2 dni

Marec

12.

Majster prezentačných zručností **

1 deň

Apríl

13.

Kontrolný deň + prezentácia Master prác

1 deň

Apríl

14.

Časový manažment **

1 deň

Máj

15.

Tajomstvo emocionality **

1 deň

Máj

16.

Produktívne pracovisko *

2 dni

Jún

17.

Kvalita na pracovisku *

2 dni

Júl

18.

Štíhla logistika *

2 dni

September

19.

Záverečné skúšky a obhajoba Master práce

1 deň

December

Hard moduly organizované vo firmách jednotlivých účastníkov sú
zamerané na riešenie problémov v daných oblastiach. Pri riešení sa postupuje spôsobom – analýza, návrhy a realizácia.

** Počas soft modulov organizovaných v tréningovej miestnosti
IPA Slovakia v Žiline sa riešia praktické problémy z jednotlivých firiem
a účastník si tak zo školenia odnesie návody a akčné plány pre zlepšenie alebo praktickú aplikáciu danej témy v podniku.
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absolventov

MIL.

úspor z realizovaných
projektov

MAXIMÁLNE ÚSPORY

PRIEMERNÉ ÚSPORY

Z MASTER PROJEKTU

Z MASTER PRÁCE / absolvent

Prepojenie TPM s revíziou výkonových
noriem, čo sa prejavilo vo zvýšení
využiteľnosti strojov a vyššej
kapacitnej priepustnosti vo výrobe.
Celkový prínos práce sa blížil k

48.500 €

PRIEMYSEL

∙ automobilový
∙ strojársky
∙ energetika

300.000 €

∙ elektrotechnický
∙ potravinársky
∙ hutnícky

∙ nábytkársky
∙ stavebný
∙ chemický

∙ papierenský
∙ obuvnícky

Master práca
s konkrétnymi výsledkami
Každý účastník rieši počas štúdia projekt s konkrétnymi očakávanými prínosmi
schválený jeho nadriadeným a s podporou osobného konzultanta zo strany IPA
Slovakia.

ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY VYBRANÉHO
PROCESU NA PRODUKTE UM
Cieľom Master práce bolo pomocou vhodných lean nástrojov optimalizovať prácu riadiacich pracovníkov na linke UM v spoločnosti zameranej na vývoj a výrobu
elektromotorov a elektroniky pre bielu techniku. Hlavné ukazovatele pre zhodnotenie prínosov realizovaných v rámci Master práce riešiteľ stanovil: 1. úsporu počtu
riadiacich pracovníkov – zoraďovačov, 2. úspora mzdových nákladov a 3. zvýšenie parciálnej produktivity na danej linke. Master prácou poukázal na 58 % potenciálne úspory nákladov prerozdelením činností pracovníkov na jednotlivých
pracovných miestach a v efektívnejšom využití potenciálu pracovníkov na jednotlivých výrobných linkách. Zároveň všetky zmeny je možné realizovať s kontinuálnym
vzdelávaním riadiacich pracovníkov.

ZVÝŠENIE PREVÁDZKYSCHOPNOSTI ROTAČNÝCH PECÍ
Hlavným dôvodom Master projektu bolo: 1. nájsť kritické strojné zariadenia, ktoré
spôsobujú najväčšie prestoje rotačných pecí, 2. znížiť náklady na prestojoch a 3.
znížiť poruchovosť týchto zariadení. Navrhované riešenia sa týkali nielen strojných
zariadení, ale aj personálu, ktorý sa o tieto zariadenia stará. Základom pre výpočet
boli vypočítané straty v pôvodnom a novom stave evidované v informačnom podnikovom systéme. Z nazbieraných údajov sa určili strojné zariadenia, ktoré výpadky
spôsobujú. Na prevádzke rotačných pecí sa nápravnými opatreniami ušetrili straty znížením prestojov v hodnote 26 897 €.

INOVÁCIA RIADENIA MEDZIOPERAČNEJ KVALITY
Master práca spočívala vo vytvorení nového funkčného modelu medzioperačnej
kontroly kvality, zhodnotení, analyzovaní a inovácii existujúceho kontrolného systému svetového automobilového dodávateľa. Z analýz riešiteľ dospel k záveru, že
medzioperačná kvalita vo výrobe spojkového zariadenia kladie dôraz na zaznamenávanie parametrov výrobku do DKVO, čo je z časového hľadiska neefektívne
a nevykazuje žiadnu skutočnú hodnotu. Ďalším záverom bola zle nastavená komunikácia medzi výrobou a kontrolou, čo malo za následok nedostatok informácií

o problémových miestach vo výrobe a zbytočne zdĺhavé riešenie výrobných problémov. Riešením bolo vytvorenie nových dokumentov ZKK a RACI matice, ktorá
umožnila zamestnancom pružnejšie reagovať na nečakané situácie vo výrobe.

ZVÝŠENIE EFEKTIVITY PRÁCE ÚDRŽBY
NA MONTÁŽNEJ LINKE
Cieľom práce bolo zefektívnenie konkrétnej montážnej linky, ktorá je strategickým
zariadením v spoločnosti a teda najviac ovplyvňuje náklady firmy. Prvým krokom
k zefektívneniu montážnej linky bolo vytvoriť a navrhnúť metodiku postupného
zlepšovania, odhalenie koreňových príčin, ktoré znižovali efektívnosť linky a prijatie nápravných opatrení na zlepšenie stavu. Projekt bol zameraný na zvýšenie
efektivity práce údržby tak, aby boli dosiahnuté zlepšenia v čiastkových ukazovateľoch dostupnosti a poruchovosti s prínosom do celkového OEE (Overall Equipment
Effectiveness). Celková úspora predstavovala 24 000 €.

ZVÝŠENIE VÝKONU A STABILITY CYKLOVÉHO ČASU
V RÁMCI MATERIÁLOVÉHO TOKU PRE VYBRANÝ PRODUKT
Riešiteľka sa zamerala na zvýšenie stability a výkonnosti cyklového času (CT) pre
zabezpečenie požiadaviek zákazníka a globálneho štandardu spoločnosti. K cieľu
postupovala prostredníctvom vytvorenia lepších podmienok pre výrobný proces
odstránením plytvania, ktoré znižujú stabilitu a výkonnosť CT a zlepšením štandardov. Zostavila medzinárodný tím, v ktorom boli zadefinované problémy. Dôležitým
vstupným bodom bolo stanovenie ideálneho cyklového času, od ktorého sa odvíjali
následne návrhy riešenia. Po zavedení riešenia controlling vyčíslil celkové úspory
zrealizovanými zlepšeniami v hodnote 33 289,98 € s ročnou návratnosťou.

OPTIMALIZÁCIA LOGISTICKÉHO PLÁNOVANIA
A ÚDAJOV V SAP-E
V projekte išlo o to, aby sa znížili náklady na expresné prepravy externým zákazníkom z dôvodu chýbajúcich komponentov, znížilo sa množstvo sklzov jednotlivých
komponentov vyrábaných na prevádzke, optimalizovala sa výška zásob a zaviedlo
sa sekvenčné plánovanie na oddelení Kaliareň. Súčasťou projektovej práce bolo
jednoznačné zhodnotenie ekonomických prínosov navrhnutých a zrealizovaných
opatrení v celkovej výške 37 949 €. Projekt priniesol aj neekonomické prínosy
a to: zlepšenie spolupráce ľudí z viacerých oddelení, učenie sa navzájom, pochopenie procesov na iných oddeleniach, či chuť pre riešenie aktuálnych problémov.
Týmto projektom sa vytvorili základy pre ďalšie zlepšovanie procesov a optimalizáciu celého systému.

Organizácia štúdia
•

Účastník štúdia v spolupráci s manažmentom spoločnosti definuje
tému projektu s konkrétnymi očakávanými prínosmi

•

Podpis zmluvy o štúdiu aj s garantovanými prínosmi

•

Pridelenie osobného konzultanta zo strany IPA, ktorý mu je radcom
a konzultantom pri riešení náročnejších problémov počas štúdia

•

Realizácia tréningov zameraných na mäkké zručnosti

•

Realizácia praktických tréningov priamo vo vybraných spoločnostiach

•

Práca na projekte medzi jednotlivými modulmi, zapojenie spolupracovníkov do riešenia projektu

•

Priebežný reporting manažmentu spoločnosti o priebehu štúdia
a plnení harmonogramu

•

Konzultácie zadaného projektu priamo počas tréningu alebo individuálne

•

Spracovanie Master práce (písomná prezentácia dosiahnutých
výsledkov)

•

Prezentácia výsledkov štúdia pred komisiou a manažmentom spoločnosti

•

Úspešné ukončenie Master štúdia a získanie certifikátu

Účastnícky poplatok
V poplatku je zahrnuté:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

účasť na štúdiu
účasť na exkurziách v rámci štúdia
kontrolný deň
konzultácie a hodnotenie Master projektu
záverečná obhajoba so slávnostným
ukončením štúdia
tablet s prístupom
k elektronickým materiálom
študijné materiály v elektronickej podobe
tlačené formuláre navyše
k elektronickej verzii
organizačné náklady
občerstvenie

5 000

Miesto konania
•
•

IPA Slovakia, s.r.o., Žilina
10 dní, ktoré sú v programe označené ako Soft moduly
V spoločnostiach účastníkov
v rámci Slovenskej a Českej republiky
15 dní, ktoré sú v programe označené ako Hard moduly

Každý účastník navyše získa:
•
•

prístup do IPA knižnice
odborné brožúry v elektronickej podobe

ZÁKLADNÁ ZNAČKA

www.masterstudium.sk
Farebná značka- základná

Stupne šedi

Farebná značka- negatív

Čiernobiela značka- pozitív

€ bez DPH
2 splátky

15 mesiacov
25 dní

Referencie
„Personálny rozvoj je pre firmu kľúčový. Toto bolo aj dôvodom
absolvovania Master štúdia. Veľkým pozitívom je prepojenie teoretických východísk s praxou. Rotácia výroby v závodoch participujúcich je vynikajúca myšlienka. Zmysluplná je povinnosť
realizovať projekt. Projekt „Implementácie TPM” v našej firme mal
značené finančné i nefinančné benefity.”
Ján Plutko, Hella Innenleuchten – Systeme Bratislava, s.r.o.
„Master štúdium bolo rozhodne prínosom pre mňa a firmu. Pomohlo mi lepšie zvládnuť projekt, na ktorom som popri štúdiu
pracoval a zároveň mi pomohlo lepšie sa pripraviť na novú pozíciu
vo firme cez široký záber tém, s ktorými sa momentálne stretávam
v dennodennej praxi. Úroveň lektorov bola na vysokej úrovni, navyše majú mnoho praktických skúseností z rôznych projektov, ktoré
realizovali aj v jednotlivých firmách účastníkov školenia.”
Ľubor Príbiš, ZF Slovakia, a.s.
„Velkým přínosem pro mne byly studijní bloky zaměřené na měkké
dovednosti, také exkurze v jiných firmách a na ně navazující diskuze
se spolužáky. Zajímavý a přínosný byl také praktický náhled na aplikaci tvrdých dovedností.”
Jiří Fürst, Česká zbrojovka, a.s.
„Flexibilne sa menili zamerania jednotlivých tém podľa požiadaviek
účastníkov. Mne osobne Master štúdium prinieslo väčší rozhľad pri
riešení úloh, problémov a krízových situácií, poprípade viem, na koho
sa obrátiť o radu. Ďakujem za príjemne strávené chvíle.”
Martin Trošan, Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o.
„Master štúdium hodnotím ako vynikajúcu možnosť osobnostného,
ako aj profesného rozvoja. Veľkým prínosom okrem získanej úspory je praktický tréning priamo v spoločnostiach účastníkov Master
štúdia.”
Juraj Sládeček, DS Smith Turpak Obaly, a.s.
„Master štúdium hodnotím veľmi dobre. Ďakujem lektorom z IPA
za cenné skúsenosti získané počas štúdia. Odporúčam aj ostatným
riadiacim pracovníkom absolvovať Master štúdium.”
Martin Krajčovič, ŠVEC a SPOL, s.r.o.
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ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE

ŠTÚDIUM
PRIEMYSELNÉHO
INŽINIERSTVA

Nový ročník začína každý september už od roku 2000.
Registrácia účastníkov sa uzatvára každý rok do 31. 7.

Kontakt
info@ipaslovakia.sk
www.masterstudium.sk
www.ipaslovakia.sk 		
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