Tento projekt bol realizovný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Spoločnosť B - W - T plus, s.r.o. v období 09/2018 – 06/2022 úspešne zrealizovala projekt s názvom:

„ Zvyšovanie kompetencií zamestnancov v oblasti SAP SuccessFactors. “
na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej s Poskytovateľom NFP - MPSVaR SR, v zastúpení MŠVVaŠ SR
•
•
•
•

Kód projektu:
Kód výzvy:
Operačný program:
Prioritná os:

312011M222
OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
Ľudské zdroje
1. Vzdelávanie

Dosiahnuté výsledky projektu
V rámci našich vzdelávacích programov sme pre účastníkov pripravili odborné školenia zamerané na IS SAP
SuccessFactors, ktoré sa vyznačovali najmä svojou praktickou stránkou.
Účastníci školení mali vytvorený prístup do školiaceho systému SAP SuccessFactors a mohli sa tak reálne v tomto
systéme pohybovať a pracovať. Na praktických úlohách si účastníci precvičovali nielen základné, ale i pokročilé
funkcionality systému – jeho modulov, nadobudli tak cenné praktické skúsenosti a zručnosti.
Hlavným cieľom vzdelávacích aktivít bolo práve zdokonalenie potrebných kľúčových kompetencí zamestnancov
pre uplatnenie sa na pracovnom trhu v menej rozvinutých regiónoch, prípadne udržanie si aktuálnej pracovnej
pozície aj v prípadoch, kedy zamestnávateľ potrebuje modernú a kvalifikovanú pracovnú silu.
Počet zrealizovaných školení:
ü celkovo bolo zrealizovaných 21 školení;
ü každé školenie bolo venované jednému, príp. dvom modulom IS SAP SuccessFactors;
Účastníci školenia:

ü celkovo sa školení zúčastnilo 219 osôb, z toho:
• 162 žien
= 74% účastníkov
• 57 mužov

= 26% účastníkov

ü Certifikát nadobudlo 197 osôb = cca. 90% všetkých účastníkov si zvýšilo svoju kvalifikáciu;
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Členenie účastníkov podľa ich zamestnaneckého postavenia:

Zamestnanecké postavenie účastníkov školení SAP
3
3
SuccessFactors

66 účastníkov
30%
147 účastníkov
67%

Zamestnaní

Neaktívni / študenti

ü Zúčastnilo sa 147 zamestnancov, z toho:
• 132 zamestnancov zo 40-tich slovenských obchodných spoločností mimo bratislavského kraja;
• 15 pedagóvov zo 7-mich slovenských univerzít / vysokých škôl mimo bratislavského kraja:
Technická univerzita v Košiciach
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Univerzita konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v BB
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Žilinská univerzita v Žiline

Uzatvorené partnerstvá v rámci projektu:
Vďaka aktívnej komunikácii s rôznymi inštitúciami a uzatváraniu partnerstiev so zamestnávateľmi, sme
vzdelávacie programy prisôsobili reálnym požiadavkam trhu práce.
ü celkovo bolo uzatvorených 12 partnerstiev - memorand o partnertve a vzájomnej spolupráci ;
• tieto partnerstvá stále pretrvávajú a vzdelávacie programy majú potenciál ďalšieho uplatnenia;
Syráreň Bel Slovensko a.s. (Michalovce)
Hydro Extrusion Slovakia a.s. (Žiar nad Hronom)
Nemak Slovakia s.r.o. (Žiar nad Hronom)
Kongsberg Automotive, s.r.o. (Vráble)
Datalogic Slovakia, s.r.o (Zavar )
Bekaert Slovakia, s.r.o. (Sládkovičovo)
Bekaert Hlohovec, a.s. (Hlohovec)
Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. (Prešov, Voderady)
Carcoustics Slovakia Nováky s. r. o (Nováky )
Trnava s.r.o. (Trnava)
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (Bratislava)
Danfoss Power Solutions a.s. (Považská Bystrica)
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Udržateľnosť projektu:
Vzdelávanie v oblasti IS SAP SuccessFactors má jednoznačne svoje uplatnenie a význam, zvlášť v tejto cloudovej
dobe - svetovom trende v oblasti IT a riadenia ľudských zdrojov. IS SAP SuccessFactors je moderným a veľmi
perspektývnym nástrojom pre stále väčší a väčší počet zamestnávateľov.

Doplňujúce informácie k projektu:
Európsky sociálny fond:

www.esf.gov.sk

Poskytovateľ NFP:
V zastúpení:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR;
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR;

Miesto realizácie:
Doba realizácie:
Max. výška NFP:

Žilinský kraj, pričom účastníci vzdelávacích programov bli z celého územia SR s výnimkou Bratislavského kraja
09/2018 – 06/2022, celkovo 46 mesaicov
181 264,95 EUR, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu

Oprávnená cieľová skupina:
1. zamestnanci
2. nezamestnané osoby
3. osoby zúčastnené CŽV
4. mladí ľudia do 25 rokov
5. študenti / nad 25 rokov
6. SZČO
Prijímateľ NFP:

www.employment.gov.sk
www.minedu.sk

- ktorých sídlo zamestnávateľa, resp. miesto výkonu práce je mimo BA kraja
- len s trvalým pobytom mimo BA kraja (aj dobrovoľne nezamestnaní)
- len s trvalým pobytom mimo BA kraja
- len s trvalým pobytom mimo BA kraja
- ak je sídlo školy mimo Bratislavského kraja
- ak je sídlo uvedené v živnostensko liste mimo BA kraja

B - W - T plus, s.r.o.
Ružová dolina 16648/8, 821 09 Bratislava
Tel: + 421 949 506 241
info@bwtplus.sk
www.bwtplus.sk

Strana 3 z 3

