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OMS LIGHTING – KTO SME? 
 

Tvoríme svetlo. 
 

Patríme k lídrom v segmente osvetlenia v Európe, sme tvorcom a producentom priemyselných a 

dizajnových svietidiel a komplexných svetelných riešení pre interiér aj exteriér. Svietidlá OMS 

osvetľujú širokú škálu priestorov vo viac ako 120 krajinách sveta. 

 

Sme moderná spoločnosť s inovačnou silou v oblasti dizajnu, technológií a zodpovednosti k 

životnému prostrediu.  

 

Máme vlastné výskumné a vývojové centrum, interné oddelenie dizajnu, ktoré nám v kombinácii 

s nadštandardným technickým zázemím umožňujú definovať nové trendy v osvetlení.  

 

Komplexný prístup, zabezpečenie celého procesu od idey až po realizáciu a servis, flexibilita a široká 

sieť partnerov dávajú OMS neprekonateľné možnosti realizovať takmer akúkoľvek svetelnú víziu. 
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- 18 rokov na trhu 

- 1008 zamestnancov 

- 98% export 

- Distribúcia do viac než 122 krajín 

 

VLADIMÍR LEVÁRSKY – MAJITEĽ SPOLOČNOSTI 
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Spoločnosť OMS kladie dôraz na maximálnu spokojnosť svojich zákazníkov a pružné 

prispôsobovanie sa ich potrebám a očakávaniam. Uskutočnenie týchto cieľov je možné 

prostredníctvom operačnej a strategickej flexibility. 

  

Operačná flexibilita: 
 

Produktové portfólio  

 

Okamžitá personálna kapacita - plnenie objednávok zabezpečuje vyše 1 000 zamestnancov 

spoločnosti pôsobiacich v administratíve a vo výrobnej sfére. Máme vyprofilované tímy profesionálov, 

prinášajúcich novú kvalitu do každodenného chodu spoločnosti. 25 špecialistov so zameraním 

výlučne na LED technológie, 50 vysokokvalifikovaných členov R&D teamu, 50 členov Sales Teamov, 

8 marketingových špecialistov, samostatné oddelenie nákupu, logistiky. 

 

Flexibilita malých i veľkých objemov  

 

Zákaznícke riešenia - od minimálnej úpravy existujúceho svietidla z nášho portfólia, cez špeciálne 

konštrukčné zmeny až po návrh úplne nových produktov. Práve úpravy produktov podľa prianí a 

špecifikácií zákazníkov z našej spoločnosti robia preferovaného dodávateľa. 
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Strategická flexibilita: 
 

Systematické rozširovanie poľa pôsobnosti – schopnosť prostredníctvom našich 3 produktových 

segmentov uspokojiť širokú škálu zákazníckych potrieb (OMS, Advanced, Elite) 

  

Schopnosť rýchlo inovovať – permanentná inovácia v oblasti kvality, dizajnu, technológie výroby 

(automatizácia, robotizácia) a podpora rozvojom v oblasti R&D (fotometria, laboratóriá, softvérové 

riešenia). 

 

Aktívne nasledovanie nových trendov – implementácia zmien v spoločenskom správaní pri výbere 

produktov do konkrétnych výrobných riešení (energeticky úsporné, ohľaduplné k životnému 

prostrediu, využívajúce denné svetlo, s možnosťou meniť farbu svetla, LG7). 

 

Kontinuálna geografická expanzia – prenikanie na nové trhy a sledovanie individuálnych potrieb 

zákazníkov v jednotlivých krajinách prostredníctvom skúsených, jazykovo vybavených pracovníkov 

sales oddelenia. 

 

Odvaha a rýchlosť – jeden z hlavných benefitov spoločnosti odrážajúci sa v každom vyššie 

spomenutom bode bez výnimky. 
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ÚSPECH OMS ZÁVISÍ OD ĽUDÍ 
 

Kde nájdeme ľudí vhodných pre napĺňanie filozofie OMS? 

 

- Inzercia? 

- Sociálne siete? 

- Úrady práce? 

- Job fairs - SR/zahraničie? 

- Školy – základné, stredné, vysoké? 

- Konkurenčné firmy? 

- ......... 

 

Kde nájdeme špecialistov? 

 

- Know-how 

- R&D 

- LIC 

- Laboratóriá 
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Nové technológie = Výskum, Vývoj, Mozgy 
 

Špecialisti ≠ Manažéri 
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????? 
 

Akých manažérov chce OMS? 

 

Aké chceme, aby mali schopnosti? 

 

Aké chceme, aby mali zručnosti? 

 

Koľko to bude chcieť školení, tréningov, couchingov a mentoringov? 

 

Kto ich to všetko naučí? 

 

Koľko času to bude vyžadovať? 

 

..... A KTO VLASTNE BUDÚ NAŠI MANAŽÉRI??? 
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OMS UNIVERZITA 
 

 

vzdelávací progam soločnosti OMS Lighting,  

ktorý je zameraný na rozvoj talentov,  

vzdelávanie lídrov  

a tréning budúcich manažérov, či ich nástupcov. 
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Od myšlienky k realizácii... 
 

- IDENTITA UNIVERZITY – názov, filozofia, vízia, logo, web, sociálne siete, 

očakávania, prínos 

- PARTNERI A LEKTORI – vzdelávacia inštitúcia 

- ASSESSMENT CENTRÁ – kompetencie, testy, výsledky 

- DIZAJN ROČNÍKOV – Ja, My, Svetová trieda 

- VÝBER ŠTUDENTOV – nominácia zo strany vedenia 

- KOMUNIKÁCIA - oznámenia nominácie, pozvánky na otvorenie, indexy 

- OTVORENIE  

- TEAMBUILDING 

- NÁSTUP DO 1.ROČNÍKA 
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Identita OMS Univerzity 
 

- Názov 

 

OMS UNIVERZITA – Your learning experience 

 

- Logo 
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Identita OMS Univerzity 
 

- Web www.omsuniverzita.sk 

 

 

 

 

 

 

 

- Sociálne siete 
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Filozofia OMS Univerzity 
Filozofiou OMS Univerzity je poskytnúť priestor pre ďalší rozvoj, rast a motiváciu všetkým, ktorí sa 

chcú ďalej vzdelávať, stať sa lídrami vo svojom pracovnom živote, kde ďalej ovplyvňujú fungovanie 

svojich kolegov, ako i fungovanie firmy, pre ktorú pracujú. 

 

Vízia OMS Univerzity 
Víziou OMS Univerzity je vychovávať a vzdelávať lídrov, rozvíjať talenty, nájsť v každom to najlepšie, 

čo v ňom je a ukázať mu cestu, ako to využiť v prospech osobnostného aj profesného rastu. 

 

Misia OMS Univerzity 
Misiou OMS Univerzity je stať sa stabilným poskytovateľom vzdelávania v oblasti vedenia a riadenia 

spoločnosti na rôznych úrovniach managementu. Preto chceme najskôr postaviť pevné základy 

vzdelávaniu lídrov, manažérov, osobností podnikateľského prostredia a stať sa piliérom 

napredovania, plnenia osobných vízií a cieľov jej študentov. 
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Partner OMS Unvierzity 
 

- Ipa Slovakia 

 

 

 

- Lektori 

 

 

 

 

 

 

   Ján Košturiak                  Henrich Chomist        Matúš Višňanský          Jozef Krišťak                Peter Kormanec 
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ASSESSMENT CENTRÁ  
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ASSESSMENT CENTRÁ  
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ASSESSMENT CENTRÁ  
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ASSESSMENT CENTRÁ  
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ASSESSMENT CENTRÁ  
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ASSESSMENT CENTRÁ  
 

- 40 zamestnancov nominovaných vedením spoločnosti 

- potenciálni manažéri, alebo nástupcovia 

- pozvánky na AC 

- príprava na AC 
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Dizajn ročníkov 

 
- rozvojové plány 

- výber študentov 

- dizajn ročníkov 

- 3 ročníky 

- 6 semestrov 

- 30 modulov 
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Dizajn ročníkov 

 
1. ročník OMS Univerzity je zameraný na rozvoj vlastných schopností a zručností 

– t.j. na SELF DEVELOPMENT. Študenti 1. ročníka sa tu naučia proaktivite, 

významu pozitívneho postoja, empatii, asertivite, sebapoznávaniu a 

sebarozvoju, zvládnu časový manažment a nastavovanie si priorít, riešenie 

konfliktov, organizovanie si vlastnej práce, získajú schopnosť vidieť a odstraňovať 

plytvanie na pracovisku, riešiť problémy, nadobudnú schopnosti doťahovať veci 

do konca (execution), komunikovať, prijímať a dávať spätnú väzbu. 
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Dizajn ročníkov 

 
1.ročník je rozdelený do desiatich modulov a rozvíja tvrdé a mäkké zručnosti. 

 

NOVÝ SVET PODNIKANIA A PODNIKATEĽSKÝ SYSTÉM OMS (lVladimír Levársky, Ján Košturiak) 

ŠTÍHLE PRACOVISKO A ZLEPŠOVANIE PROCESOV (Matúš Višňanský) 

INOVAČNÉ PRINCÍPY, POSTUPY A METÓDY (Ján Košturiak) 

SYSTEMATICKÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV A ZÁKLADNÉ NÁSTROJE KVALITY (lPeter Kormanec) 

TEÓRIA OBMEDZENÍ A ZÁKLADY EKONOMICKÉHO A PODNIKATEĽSKÉHO MYSLENIA (Jozef 

Krišťak) 

ZMENOVÉ SPRÁVANIE A PROAKTIVITA (Henrich Chomist) 

RIADENIE A VEDENIE ĽUDÍ (Henrich Chomist) 

UMENIE MOTIVÁCIE (Henrich Chomist) 

EMOCIONALITA A ZVLÁDANIE KONFLIKTOV (Henrich Chomist) 

KOMUNIKAČNÉ A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI (Henrich Chomist) 
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Dizajn ročníkov 

 
2. ročník OMS Univerzity sa zameriava na TÍMOVÚ SPOLUPRÁCU, na hľadanie 

riešení win – win, na prácu v tíme, moderovanie workshopov, projektový 

manažment, procesné riadenie a zlepšovanie procesov, leadership a rozvoj 

spolupracovníkov, vedenie tímu, budovanie značiek a výnimočných riešení, 

rozbeh nových biznisov. 
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Dizajn ročníkov 

 

2.ročník je rovnako ako 1.ročník rozdelený do modulov. 

 

STRATEGICKÝ MANAŽMENT - Cieľom modulu je naučiť ľudí princípy strategického rozhodovania a 

konania v osobnom živote a v podniku, naučiť ľudí dosahovať strategické ciele a definovať si vysoké ciele, 

hľadať vnútornú energiu na ich dosiahnutie a spolupracovať s ostatnými na realizácii víťaznej stratégie. 

ŠTÍHLE PODNIKOVÉ PROCESY – VÝROBA, LOGISTIKA, ADMINISTRATÍVA - Cieľom modulu je naučiť 

ľudí porozumieť toku objednávky cez celý podnik, zoštíhľovať podnikové toky a aplikovať naučené v OMS 

prostredníctvom zadaní a projektov. 

INOVÁCIE PRODUKTOV, SLUŽIEB A PROCESOV - Cieľom modulu je naučiť sa základné metódy 

a postupy pre inovácie produktov, služieb a procesov v podniku, vyskúšať si naučené na príkladoch a doplniť 

používanie týchto metód a postupov do inovačných tímov a projektov v OMS. 

LEAN SIX SIGMA  - Cieľom modulu je naučiť sa princípy, metodiku a metódy pre jednotlivé fázy Lean Six 

Sigma a začať používať túto metodiku pre riešenie zložitých problémov v OMS. 

PROJEKTOVÉ RIADENIE, PROJEKTY ZMIEN - Cieľom modulu je naučiť sa najdôležitejšie praktické 

zásady projektovej organizácie a projektového riadenie v OMS a implementovať naučené do praxe v OMS. 
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Dizajn ročníkov 

 
3. ročník OMS Univerzity sa zameriava na LEADERSHIP. Je posledným ročníkom 

a absolventi dosiahnu svetovú triedu, stanú sa majstrami vo svojom odbore a 

lídrami v medzinárodnom merítku, inovátormi a podnikateľmi, ktorí budú mať 

zvládnutý strategický manažment, budú schopní dosahovať extrémne ťažké ciele, 

inovovať, budovať nové trhy, zakladať a viesť medzinárodné tímy, budovať 

značky, prinášať výnimočné riešenia a rozbiehať nové biznisy. 
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Dizajn ročníkov 
 
Pripravené moduly sa budú venovať týmto témam: 

 

STRATÉGIA V GLOBÁLNOM PROSTREDÍ A VEDENIE MEDZINÁRODNÝCH TÍMOV - Cieľom modulu 

je pripraviť lídrov na vytváranie a presadzovanie globálnych stratégii firmy, zdokonaliť lídrov v strategických 

kompetenciách v medzinárodnom prostredí. 

ŠTÍHLOSŤ VO VYVOJI A V PREDVÝROBNÝCH ETAPÁCH, POZNANIE ZÁKAZNÍKA, PARTNERSTVO, 

SIETE - Cieľom je naučiť sa zásady štíhleho vývoja výrobkov, eliminovať náklady a nekvalitu v predvýrobných 

etapách, naučiť sa lepšie porozumieť zákazníkovi a neplytvať vývojovou kapacitou. 

INOVÁCIE PODNIKATEĽSKÝCH SYSTÉMOV - Cieľom je naučiť sa pracovať s modelmi podnikateľských 

systémov, precvičiť si princípy inovácie podnikateľských systémov na príkladoch, realizovať naučené pri 

inováciách podnikateľských systémov v praxi. 

NÁSTROJE A METODIKY RIEŠENIA KOMPLEXNÝCH PROBLÉMOV - Cieľom modulu je naučiť sa 

pristupovať k riešeniu komplexných problémov, kde triviálne metódy a „zdravý sedliacky rozum“ 

nestačia, rozvinúť v spoločnosti schopnosť učiť sa a odovzdávať si znalosti. 

BUDOVANIE VÍŤAZNÝCH TÍMOV V MEDZINÁRODNOM PROSTREDÍ - Cieľom modulu je naučiť sa 

budovať medzinárodné tímy zostavené z lídrov a osobností a osvojiť si nástroje pre prácu takýchto tímov 

v medzinárodnom prostredí. 
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Výber študentov a komunikácia 

 
- Interpretácia testov z AC, individuálne f2f rozhovory 

- Nominácia zo strany vedenia  

- Pozvanie na otvorenie 
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Otvorenie  
 

Slávnostné otvorenie v Penati klube 

 

 

 

 

 

 

http://www.ta3.com/clanok/1026078/vyrobca-svietidiel-otvoril-v-senici-univerzitu-pre-vlastnych-manazerov.html.UidUUiypsZI.facebook
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Teambuilding  

 
HURÁ DO ŠKOLY! 

 

S potešením vás pozývame na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA, ktorý sme 

pre vás pripravili na piatok 13. 9. 2013 v Častkove, v priestoroch 

Hotela Karpaty. Nesmie tu chýbať nikto, kto má záujem dozvedieť 

sa viac o OMS Univerzite a spoznať svojich budúcich spolužiakov 

trochu lepšie a trochu inak. 

 
- Barocc Communication Group 
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Teambuilding  
 

ZAMERANIE: 

 

Rozvoj zručností: 

• Efektívna komunikácia 

• Motivácia 

• Vodcovstvo 

• Otvorenosť voči zmene 

Tvorba a posilnenie: 

• Tímu 

• Tímovej identity 

• Spolupráce 

• Kreativity 

Relax: 

• Zábava 

• Uvoľnenie 

• Zážitok 
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Teambuilding  
 

Teambuilding bol úvodnou akciou, ktorej pokračovaním bude samotné vzdelávanie v rámci 

novovzniknutej OMS Univerzity. V tomto kontexte sa obsahovo aj štylisticky niesol celý program v duchu 

zápisu do školy a návratu do detských čias; z pohľadu zadefinovaných cieľov išlo o model podpory 

kreativity a otvorenosti pre nové veci, presne tak, ako sme boli nastavení v detstve, až do momentu, 

kedy sme ako „dospelí“ prešli viac do fázy odmietania nových vecí resp. obavy z prekročenia vlastnej 

zóny komfortu. 

Najmä pohybové aktivity, ale tiež simulovaná módna prehliadka či kreatívne aktivity v druhej polovici dňa 

(tvorba a prezentácia loga, motta a pod.) boli zacielené na vyššie uvedené nastavenie účastníkov. 

 

Biznis protokol a stolovanie - podrobné informácie z týchto oblastí predstavila účastníkov Miriam Miková 

a Jana Bohunská. Medzi účastníkmi pritom rezonovali najmä témy ako: 

• Správne podanie rúk a vizitiek 

• Správna forma a poradie vzájomného predstavenia 

• Sprevádzanie návštevy - chodba, výťah, spoločné priestory 

• Pravidlá stolovania 

• Ukážky riadu a pohárov, hádanie správneho použitia 
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Teambuilding  
 

Móda, farby a manažéri ako modeli - keďže správny manažér by mal zaujať na prvý pohľad, okrem 

vedomostí, ktoré získa ďalším vzdelávaním, musí vedieť osloviť aj svojim zovňajškom, ktorý tvorí veľkú 

časť neverbálnej komunikácie každého z nás. Identifikovať svoj vlastný štýl, poznať čo sa komu hodí a 

čo nie, čo je vhodné na akú príležitosť... toto všetko  účastníkom objasnila a na konkrétnych farebných 

kombináciách či prinesenom oblečení prakticky ukázala Andrea Ziegler, známa módna stylistka a fashion 

business konzultantka.  

Účastníkov zaujala najmä simulovaná módna prehliadka, ukazujúca rozdiel vo farebných tónoch 

každodenného oblečenia (košeľa, blúzka, sako, sveter a pod.) a ich vplyve na celkový dojem 

konkrétneho človeka (jasná tvár vs. pocit unavenej tváre, a pod.)  

 

- Záverečná správa 

- Vyhodnotenie 
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AKÁ BUDE OMS UNIVERZITA V BUDÚCNOSTI? 
 

Cieľom OMS Univerzity je nasadiť vysokú latku kvalite vzdelávania zamestnancov spoločnosti OMS 

a pokračovať v poskytovaní kvalitných vzdelávacích programov aj pre záujemcov z externého 

prostredia. Veríme, že sa nám v budúcnosti prostredníctvom nášho systému vzdelávania podarí 

vzbudiť záujem o ďalší rozvoj v oblasti podnikania, rozpútať tvorivosť a inovatívne myslenie. 

 

 

Vzdelávanie prostredníctvom komplexného programu, jednorázových školení, letných akadémií, či 

špecializovaných prednášok, ku ktorým budú prizvaní vždy rôzne osobnosti a odborníci na témy, o 

ktorých budú hovoriť. 

 

Zároveň plánujeme využiť schopnosti a znalosti našich manažérov, talentov a súčasných študentov 

pre ďalšie vzdelávanie a posúvanie skúseností a znalostí ďalej smerom k mladším kolegom a 

záujemcom o informácie. 

 

V neposlednom rade by sa interné vzdelávanie prostredníctvom OMS Univerzity malo prepojiť s HR 

činnosťami (meranie efektivity, odmeňovanie, motivácia, vzdelávanie, atď.) 
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Plusy 

 

- Vzdelanie 

- Komunikácia 

- Prepojenie teórie a praxe 

- Práca na projektoch 

- Diskusie 

- Prepojenie znalostí 

- Zapojenie manažérov do projektov 

- Vidno iniciatívu a chcenie 

- Zodpovednosť a samostatnosť  
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Mínusy 

 

- Naša vlastná rýchlosť – od myšlienky k realizácii 

ubehlo veľmi málo času 

- Zaneprázdnenosť manažérov – projekty, vlastná 

práca 

- Komunikácia zo strany vedenia 

- Nominácia študentov 

- Jazyková bariéra 

- Limitovaný počet študentov 
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Erika Kratochvílová 
Human Resources Manager 

  

Mobil: +421 917 707 542 

 

Email: erika.kratochvilova@oms.sk  

Webs: www.omslighting.com  

  

  

 

mailto:erika.kratochvilova@oms.sk
http://www.omslighting.com/



