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navrhnuté pre činnosť SPPR, SIPR aj YC Slovakia:

pravidelný kvartálny report vrátane prognózy 

(náklady/ výnosy)

ad hoc nasadený a riadený krízový tím v prípade 

nepredvídaných okolností

rozvojové projekty podporené investíciami zo 

zisku roku 2020 a do výšky max 20% z plánovaných

výnosov 2022.

náklady do výšky príjmov pre projekty a 

neplánované akcie (mimo réžie) formou „one-pager“ 

pred / po akcii 

Princípy hospodárenia v roku 2022



https://www.ipmaslovakia.sk/darujte-nam-2-z-vasich-dani/

Dopad do príjmov = % z daní

.Aj tento rok sme prijímateľom 2%. Prosíme podporte naše 

aktivity darovaním 2% z dane. Občianske združenie 
Spoločnosť pre projektové riadenie sa uchádza o 
vašu dôveru aj v roku 2022.

https://www.ipmaslovakia.sk/darujte-nam-2-z-vasich-dani/


Iniciatívy a projekty 

Iniciatíva / SÚŤAŽ 

v spolupráci s IPMA CZ a PMI

Nominácie do 30.11.2021

Hlasovanie 1.3. – 31.3.2022

Víťaz - PM konferencia v Zlíne



Iniciatívy a projekty 

PMO - podpora a 

iniciovanie 

spolupráce a 

podpora komunity 

PMO (workshop,  

stretnutia, podľa 

záujmu a možností, 

ad covid atď.)



Iniciatívy a projekty 

• Naštartovaná spolupráca IPMA Slovakia & EUBA pokračuje 

aj v r. 2022:

KIDS/ Certifikácia detí

Mapa/ Zmapovanie stavu vzdelávania

diplomová práca uzavretá a odovzdaná,

vytvorený nový priestor a potenciál spolupráce so SŠ 

a VŠ

Survey/ Medzinárodný prieskum

oslovené viaceré členské organizácie IPMA, zväčša zo 

SENET krajín



IPMA MarComm webinár - online, 4.3. & 5.3.2022 

IPMA CSP a CoD  - Marec online

10th research conference - Jún – Srbsko, Belehrad
10TH IPMA RESEARCH CONFERENCE – 19-21 June 2022 (ipma-research-
conference.world)

“Value co-creation in the project society“

Podujatia online/ v zahraničí

Deadline for paper submission: May 1st, 2022

Notification of acceptance: May 15th, 2022

Registration deadline for authors: June 1st, 2022.

https://www.ipma-research-conference.world/


IPMA SENET PM konferencia 

September – Chorvátsko, Dubrovník 

OTMC Conference 2022, Dubrovnik (otmc-conference.com)

„Digital Transformation and Sustainable Development in 
Project Management“

Podujatia online/ v zahraničí

https://www.otmc-conference.com/


33rd IPMA World Congress, Tokyo, Japan

IPMA 33rd IPMA World Congress – Tokyo, Japan November 
19th -25th, 2022

“Role of Project Management for Building a Sustainable 
Future”

November 19th -25th, 2022

Podujatia online/ v zahraničí

https://worldcongress.ipma.world/


Aktualizácia obsahu webstránky a jej údržba 
https://www.ipmaslovakia.sk/

Priebežné aktivity

https://www.ipmaslovakia.sk/


Plán aktivít           na rok 2022

www.youngcrew.sk



Plán aktivít 

YC Slovakia 2022

Workshopy:

➢ Spolupráca s Nexteria Leadership Academy, workshopy zamerané na 
definovanie projektového zámeru a vízie, termín: január – apríl 2022

➢ Workshop zameraný na spoluprácu a formovanie tímových rolí pre 
Digital Marketing Club, UK Bratislava, január 2022 a ďalšie TBD

➢ Workshopy pre Inšpiratívny Klub TUKE, práca s pedagógmi v rámci 
projektového manažmentu a VUCA World princípov, máj 2022

➢ Pilotné workshopy pre Katedru anglistiky a amerikanistiky UPJŚ 
Košice, október 2022

➢ Workshopy pre širokú verejnosť pre PR a edukáciu, október 2022



Plán aktivít 

YC Slovakia 2022

Global YC events:

➢ GeCCo účasť SVK tímu na súťaži, 5-6.3.2022, 5 účastníkov, Local Host a 
GeCCo SVK Ambasádor Jakub Sýkora

Mentoring:

➢ Rozpracovanie projektových zámerov so študentmi Nexteria.sk, marec-
jún 2022

➢ GROWNi, update mentoring profilov a tém na stránke, máj 2022

Hiring:

➢ Výber nových ambasádorov a nadšencov pre YC – pozície Marketing 
Account, Ambasádor pre BA, Event Manager, termín: marec 2022

➢ Zadefinovanie procesu v rámci YC s novým Marketing Account pre 
case-studies, článkov pre PR a social media marketing, máj 2022



Spájame projektových profesionálov

SPOLOČNOSŤ PRE PROJEKTOVÉ RIADENIE

tel: +421 (0) 911 251 180

web: www.youngcrew.ske-mail: youngcrew@sppr.sk ,

http://www.sppr.sk/
mailto:sppr@sppr.sk

