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Cieľom tejto prednášky je presvedčiť, 
že sa oplatí spoznať 
 
Tajomstvo  
Rozlúštenia  
Inovačného  
Zdokonaľovania   
 
tvorcov, výtvorov a podmienok, lebo 
zásady prístupu TRIZ umožňujú 
dosiahnuť veľa za málo. 
 
Zásady prístupu TRIZ  sú 
tajomstvom úspechu kníh, ktoré 
napísal Stephen Covey, hoci ich 
uplatnil len podvedome. 
 
Zásady prístupu TRIZ  sú 
tajomstvom úspechu spoločnosti 
SAMSUNG (Južná Kórea), ktorá ich 
uplatňuje cieľavedome. 
 
 

 
 
 

1. Potreby-podnety 

S. Covey:  Sedem zásad-návykov 
skutočne úspešných ľudí 
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Prapríčinou pre konanie ľudí je vrodená snaha uspokojovať  čo najlepšie svoje 
telesné, duševné a duchovné potreby. 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. Potreby-podnety 
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Dôležitosť potrieb súvisí s ich dosažiteľnosťou podľa veku: 
 
- pre deti sú najdôležitejšie telesné potreby a pocit bezpečia, 
 

- pre mladých je najdôležitejšia zábava a priatelia,  
 

- pre dospievajúcich je najdôležitejšie poznanie a  láska, 
 

- pre činorodých dospelých je najdôležitejší úspech a uznanie, 
 

- pre odpočívajúcich dospelých je najdôležitejšie zdravie a vzťahy 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. Potreby-podnety 
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1. Potreby-podnety TRIZ: zákonitosti zdokonaľovania výtvorov  
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1. Potreby-podnety TRIZ: zákonitosti zdokonaľovania výtvorov  
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2. Hnacia sila všetkého diania: všadeprítomná príťažlivosť dokonalosti 
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Podľa súčasných predstáv hnacou silou všetkého diania: vzniku-utvárania, 
rozvoja-plnenia poslania a zániku-znovuvyužitia vo svete tvorcov, výtvorov 
a podmienok je všadeprítomná príťažlivosť dokonalosti, ktorá sa prejavuje 
ako všeobecne platný Zákon zdokonaľovania vlastností prenosu vstupu na 
výstup:  
 
účinnosť prenosu = užitočnosť  výstupu / úspornosť vstupu 
 
Všetko vo svete má preto vrodenú potrebu, túžbu a snahu dostať sa čo 
najbližšie k nedosiahnuteľnému cieľu, ktorým by bola dokonalá účinnosť 
prenosu (odozvy, hodnoty) ako výsledok dokonalej užitočnosti výstupu (plnenia 
svojho poslania) a dokonalej úspornosti vstupu (čerpania zdrojov: 
medziodborového poučenia-informácií, látok-materiálov, zásob sily-energie, 
priestoru-rozmerov, javov-polí a času-trvania).  
 
úspešný tvorca          =   užitočný súlad vlastností   / úsporné úsilie 
účinný výtvor            =   účelný súlad vlastností      / úsporné náklady 
ústretové podmienky =   užívateľný súlad vlastností / úsporné čerpanie 

 
 

 

2. Hnacia sila všetkého diania: všadeprítomná príťažlivosť dokonalosti 



    Súčasné predstavy o celostnom zdokonaľovaní   
9/34 

Skvelým príkladom dôsledkov pôsobenia Zákona zdokonaľovania na tvorcov je 
vývoj mozgu, ktorý sa v našom vedomí neustále snaží čo najdokonalejšie plniť 
svoje poslanie: prijímať správne rozhodnutia pre čo najlepšie uspokojenie 
správnych telesných, duševných aj duchovných potrieb s vynaložením čo 
najmenšieho úsilia na základe výberu, súhry a súladu správnych podnetov-
výziev: 
- vnuknutia z nadvedomia (zhora), 
- popudy z podvedomia    (zdola), 
- poučenie od odborníkov  (zprava), 
- podpora od blízkych     (zľava), 
- zásady zo svedomia     (zozadu), 
- výzvy od dokonalosti    (spredu),  
- rozhodnutia vo vedomí    (vnútri) 
  
Príťažlivosť dokonalosti vo vás vyvoláva:  
- zvedavosť a objavovanie (vnímanie, vyhľadávanie a spoznávanie správnych 

podnetov-rozporov),  
- predstavu o minulosti, súčasnosti a budúcnosti (chápanie podstaty 

a súvislostí potrebných na prekonanie rozporov) a  
- túžbu po zdokonaľovaní (pohnútky pre snahu tvorivo zosúladiť a 

uspokojovať svoje správne telesné, duševné a duchovné potreby). 

 
 
 
 
 

2. Hnacia sila všetkého diania: všadeprítomná príťažlivosť dokonalosti 
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3. Prekvapivé výsledky výskumu mozgu 

Ciele celosvetového výskumu mozgu  (USA, EU, Japonsko,  Čína): 
- odhaliť spôsoby ako zdokonaliť určovanie (diagnostiku), predchádzanie 
  (prevenciu) a liečenie porúch činnosti mozgu; 
 
- docieliť verné napodobnenie činnosti mozgu (umelé vyspelé myslenie-inteligencia)   
  čo  umožní zdokonaliť počítače,  aby nahradili úmornú činnosť človeka, 
 
- hlbšie spoznať súvislosti činností nervovej sústavy (neurológia), vývoja spoločnosti  
  (sociológia) a správania človeka (behaviorizmus) a zdokonaliť vzdelávanie, 
  spôsob života a hlavne zdokonaliť nápadité tvorivé myslenie, by si ľudia  
  zachovali nenahraditeľnosť, 

  

 

 

 

 

 

Sperry,  Nobelova 
cena  1961 
 
objav spolupráce  
preciťujúcej pravej   
časti mozgu (EQ) 
s uvažujúcou ľavou 
časťou mozgu (IQ) 

 

 

 

 

Kahneman, Nobelova  
cena  2012 
 
pomaly a namáhavo 
mysliaca hodnotiaca horná 
(kortikálna) časť mozgu,  
rýchle a ľahko mysliaca, 
pudovo konajúca dolná  
(limbická) časť mozgu 
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3. Prekvapivé výsledky výskumu mozgu 

Ukázalo sa, že pre úspech tvorcu pri prekonávaní rozporov vo výzvach na 
zdokonalenie súčasného stavu je potrebná celostná (telesná, duševná aj 
duchovná) vyspelosť zdokonalenia tvorcu, teda: 
 
- osobitosť (PQ-Perfection Quotient), celý mozog,  
   PQ = EQ x IQ x TQ x AQ x MQ x RQ,  
  
ktorá je výsledkom dlhodobej snahy o súhru a súlad vyspelosti správnych-
žiaducich vlastností-návykov na ktorých sa podieľa:   
 
- oduševnenosť (EQ-Emotional Quotient),     pravá horná časť mozgu, 
- odbornosť (IQ-Intelligence Quotient),   ľavá horná časť mozgu, 
- otvorenosť (TQ-Techexe Quotient),     ľavá časť mozgu, 
- odolnosť  (AQ-Adversity Quotient),     ľavá dolná časť mozgu, 
- obetavosť (MQ-Mission Quotient),     pravá dolná časť mozgu, 
- ohľaduplnosť  (RQ-Relationship Quotient),  pravá časť mozgu, 
 
Každá správna vlastnosť-návyk znásobuje celostnú vyspelosť zdokonalenia 
tvorcu (PQ), pričom dôležitejšie ako vysoká úroveň jednotlivých schopností je 
ich vyváženosť lebo aj jediná chýbajúca (nulová) schopnosť spôsobí 
znehodnotenie všetkých ostatných. 
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3. Prekvapivé výsledky výskumu mozgu 

Celostná (telesná, duševná aj duchovná) vyspelosť zdokonalenia tvorcu 
podľa Kolobehu správnych zásad-návykov si vyžaduje: 
- osobitosť (PQ-Perfection Quotient),   vodca: celostné zdokonalenie, 
  všestrannosť PQ = EQ x IQ x TQ x AQ x MQ x RQ,  
  
- oduševnenosť (EQ-Emotional Quotient),     vyzývateľ: potreby a podnety, 
  vnímavosť 
 
- odbornosť (IQ-Intelligence Quotient),   vedec: myšlienky a nápady, 
  danosti 
 
- otvorenosť (TQ-Techexe Quotient),     vynálezca: činy a výtvory, 
  tvorivosť 
 
- odolnosť  (AQ-Adversity Quotient),     výrobca: prístupy a postupy, 
  vytrvalosť 
 
- obetavosť (MQ-Mission Quotient),     vychovávateľ: postoje a povaha, 
  skúsenosti 
 
- ohľaduplnosť  (RQ-Relationship Quotient),  vyjadnávateľ: poslanie a osud, 
  trpezlivosť 
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3. Prekvapivé výsledky výskumu mozgu 

Kolobeh správnych zásad-návykov pre zdokonaľovania tvorcov 
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3. Prekvapivé výsledky výskumu mozgu 

Vyspelý vodca-tvorca-osobnosť (PQ-Perfection Quotient) je schopný  
spoznať a prekonávať rozpory a tým zdokonaľovať seba, výtvory aj podmienky. 
Svojimi prelomovými predstavami (EQ), poznatkami (IQ), nápadmi (TQ), 
skúsenosťami (AQ) aj osobným príkladom (RQ) je hnacím motorom pre celú 
spoločnosť lebo dokáže: 
 
 
  

 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

- predvídať , predpovedať a predurčovať 
  kam sa bude uberať vývoj (EQ), 
 

- pochopiť a sprostredkovať najnovšie 
  objavy (IQ), 
 

- vyhľadávať  a prispôsobovať  úspešné 
  novinky z medziodborových patentov (TQ), 
 

- využívať účinné postupy a prekonávať  
  vznikajúce prekážky (AQ), 
 

- podnecovať k objavnosti, samostatnosti  
  a zodpovednosti (MQ), 
 
- zjednocovať a zosúlaďovať názorovú  
  rôznorodosť (RQ), 
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4. Celostný prístup k tvorbe prelomových výtvorov-noviniek 

Kolobeh tvarovania schopností pri zdokonaľovaní tvorcov 
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4. Celostný prístup k tvorbe prelomových výtvorov-noviniek 

Doterajší prístup k tvorbe noviniek 
Tvorca vychádza z predstavy-domnienky, 
že protichodné požiadavky (rozpory) sa 
dajú splniť len čiastočne (kompromisy-
ústupky).  
Výsledkom živelného náhodného prístupu 
(bez znalostí zákonitostí zdokonaľovania 
prístupom TRIZ) je vonkajšie čiastočné 
zlepšenie vlastností výtvoru 
optimalizáciou bez zmeny podstaty 
plnenia poslania. 
 
Nový celostný prístup k tvorbe 
prelomových  noviniek 
Protichodné požiadavky (rozpory) sa dajú 
splniť bez ústupkov využitím zákonitostí 
zdokonaľovania prístupom TRIZ.  
Výsledkom cieľavedomého usmernenia 
oduševnenia je vnútorné prelomové 
zdokonalenie podstaty plnenia 
poslania výtvoru celostným 
prístupom. 
  

 
 

 

Altšuller utvoril prístup 
(veda, umenie) TRIZ: 
  
Tajomstvo  
Rozlúštenia  
Inovačného  
Zdokonaľovania 
 
- tvorcov,  
- výtvorov a  
- podmienok 
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   4. Celostný prístup k tvorbe prelomových výtvorov-noviniek 

Rozborom úspešných vynálezov Altšuller odhalil zákonitosti zdokonaľovania 
výtvorov a ukázal, že vyspelá osobnosť-vzdelanec (tvorca) dokáže utvárať 
vyspelé prelomové medziodborové výtvory (kyberneticko-fyzické sústavy, lebo 
ako správny-úspešný vodca, vedec, vynálezca, výrobca, vychovávateľ a 
vyjednávač v jednej osobe bude pripravený odpovedať na otázky:  
 
1. prečo treba výtvory zdokonaliť (vyzývací rozpor), 
   (EQ) ako vodca má správne potreby-podnety: pomenovaná potreba,  
2. akú podstatu na výtvoroch treba zdokonaliť (výskumný rozpor),  
   (IQ) ako vedec má správne myšlienky-nápady: premyslená  podstata-objav, 
3. čo treba na výtvoroch zdokonaliť (vynálezcovský rozpor), 
   (TQ) ako vynálezca má správne činy-výtvory a prínosy: prelomová novinka, 
4. ako treba výtvory zdokonaliť (výrobný rozpor), 
   (AQ) ako výrobca má správne postupy zhotovenia: prispôsobivý predvýrobok,   
5. pre koho treba výtvory zdokonaliť (vzdelanostný rozpor), 
   (MQ) ako vychovávateľ má správne postoje-povaha: pokrokový výrobok,  
6. nakoľko treba výtvory zdokonaliť (vyspelostný rozpor), 
   (RQ) ako vyjednávač má správne poslanie-osud: plnohodnotný tovar, 
7. kedy treba výtvory zdokonaliť (využívací rozpor), 
   (PQ) ako vodca-vzdelanec  (tvorca) má správne výnimočné schopnosti: 
   prelomový výtvor pre pripravený-vyspelý trh 
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Kolobeh správnych zásad-pravidiel pre zdokonaľovania výtvorov 

4. Celostný prístup k tvorbe prelomových výtvorov-noviniek 
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Rozborom úspešných vynálezov Altšuller odhalil podstatu  prelomových zmien v 
dejinách ľudstva čím odhalil zákonitosti zdokonaľovania vlastností  
tvorcov: telesnej (biologickej) stránky (konanie), duševnej (psychologickej) 
stránky (myslenie) aj duchovnej (nadzmyslovej) stránky (cítenie): 
 
- zdokonaľovanie narábania s hmotou (priemyselná revolúcia) prinieslo 
prelomové zmeny vo výrobe (stroje, postupy) čo znásobilo naše zručnosti 
(konanie-telesné vlastnosti), 1. parný stroj, 2. výrobná linka, 3. automatizácia 
(riadenie robotov), 4. samoriadenie (internet vecí),  
 
- zdokonaľovanie narábania s poznaním (informačná revolúcia) 
v podobe prelomovej počítačovej podpory činností zásadne rozšírilo okruh 
našich odovzdateľných znalostí (myslenie-duševné vlastnosti). Sme svedkami 
rastúcej potreby zdieľania nápadov, vedomostí a poučenia-informácií, ktorá 
vyvoláva vznik celosvetového trhu s výsledkami myslenia čo prispieva k 
zdokonaleniu znalostí, 
 
- zdokonaľovanie narábania so vzťahmi (spoločenská revolúcia) 
s najdôležitejšími prelomovými zmenami v doterajšom rebríčku hodnôt (cítenie-
duchovné vlastnosti) smeruje k posilneniu dodržiavania žiaducich zásad 
spolunažívania a spolupráce, teda k zdokonaleniu vzťahov. 

 
 
 
 
 

5. TRIZ: veda a umenie 
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Rozborom úspešných vynálezov Altšuller odhalil 
zákonitosti zdokonaľovania vlastnosti výtvorov 
(zákonitosti vynaliezania, 1946): 
 
- nová podstata (objav) plnenia poslania výtvorov 
  je len v 1% úspešných vynálezoch,  
 
- 99% doterajších úspešných vynálezov vychádza 
  zo známej podstaty plnenia poslania výtvorov, 
 
- vo všetkých úspešných vynálezoch bolo potrebné 
  prekonať rozpory. 
 
Prístup TRIZ umožňuje tvorcom prejsť: 
  
- od náhody  k cieľavedomosti a zákonitostiam, 
- od domnienok  k overenej podstate a istote,  
- od ústupkov  k úplnému splneniu rozporov. 

 

5. TRIZ: veda a umenie 
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5. TRIZ: veda a umenie 

Poslaním postupnosti krokov ARIZ  
je počítačová podpora uplatnenia  
prístupu TRIZ (SW Goldfire).  
  
- vyzývací rozpor,   
  (vyzývateľ), pomenovaná potreba, 
- výskumný rozpor,   
  (vedec), premyslený objav, 
- vynálezcovský rozpor,   
  (vynálezca), prelomová novinka, 
- výrobný rozpor,   
  (výrobca), prispôsobivý výrobok, 
- vzdelanostný rozpor, 
  (vychovávateľ), vyspelý výrobok, 
- vyspelostný rozpor,  
  (vyjednávač), plnohodnotný tovar, 
 
Celostný prístup: zosúladenie 
- využívací rozpor, 
  (vodca-tvorca), pripravený trh,  
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5. TRIZ: veda a umenie 

Doterajší zaužívaný prístup (pokus-
omyl, optimalizácia,...) k návrhu 
splnenia zadania s ústupkami 
prednastavené vlastnosti auta pre 
dobré jazdné pohodlie  A  
(rodinné auto) 
alebo  
dobrú jazdnú bezpečnosť  B 
(športové auto) 

 

 

  

Nový objavný prelomový prístup (TRIZ) 
k návrhu splnenia zadania bez 
ústupkov: 
prispôsobivé vlastnosti auta pre 
dobré jazdné pohodlie  A  
(rodinné auto)  
aj  
dobrú jazdnú bezpečnosť  B 
(športové auto) 
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   6. TRIZ: počítačová podpora vyhľadávania úspešných patentov 

Spoločnosť AULIVE (http://www.aulive.com/)  
poskytuje počítačovú podporu vyhľadávania úspešných patentov,  
 
lebo podľa zákonitosti vynaliezania 99% doterajších úspešných vynálezov 
vychádza zo známej podstaty plnenia poslania výtvorov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zmysluplná tvorba noviniek (Innovation Logic), 
- Podnety z úspešných patentov (Patent Inspiration), 
- Voľne prístupný zdroj vyše 5000 úspešných noviniek (More Inspiration), kde je 
  vyhľadávanie podľa: oblastí: (industries), vlastností (properties) a plnenia  
  poslania (functions). 
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   6. TRIZ: počítačová podpora vyhľadávania úspešných patentov 

Zmysluplná tvorba prelomových noviniek (AULIVE: Innovation Logic) 
poskytuje počítačovú podporu vyhľadávania a prispôsobovania 
úspešných patentov:  
 
1. pomenovaná potreba: treba vyvinúť prelomový výtvor, ktorý prinesie nové 
    hodnoty a nový spôsob plnenia poslania,  
    (AIM: Value and Function) aby bol výtvor lacnejší, užitočnejší, prispôsobivejší  
2. premyslená podstata-objav: treba správne využiť všetky zdroje poznania, 
    vlastné zdroje, ale aj tie, ktoré boli za hranicou doterajšieho poznania,   
    (USE:  Resources in Time and Space),  
3. prelomová novinka: treba prejsť od zaužívanej-dedičnej príslušnosti výtvoru 
    k novému pokoleniu,  
    (LINK: Your product or process DNA), 
4. prispôsobený predvýrobok: treba zužitkovať podnety zvonka,  
    (IMPORT: inspiration from outside),  
5. pokrokový výrobok: treba zmeniť podstatu plnenia poslania výtvoru,  
    (VARY: change for better function), 
6. plnohodnotný tovar: treba premeniť nápady na uskutočniteľné predstavy,  
    (ELECT: ideas to concepts),  
7. celostná novinka: treba správne načasovať vstup prelomovej novinky na 
    pripravený-vyspelý trh, aby sa naplnili očakávania a potreby tvorcov, 
    spotrebiteľov aj prostredia. 
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   7. TRIZ: zákonitosti zdokonaľovania podmienok 

Kolobeh zosúlaďovania vyspelých-správnych podmienok 
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   8. Celostné zdokonaľovanie pomocou prístupu TRIZ 

Používatelia celostného prístupu TRIZ získajú 
schopnosť zovšeobecňovať a zostavovať východiskový 
vzor-model súčasne z pohľadu vývoja: 
 
- zdokonaľovania vyspelosti vlastnosti tvorcov  
  (správne zásady-postoje-návyky),   
- zdokonaľovania vyspelosti vlastností výtvorov  
  (správne zákonitosti-pravidlá),  
- zdokonaľovania vyspelosti vlastnosti podmienok, 
  (správne zosúladenie-podmienky)  
 
lebo prístup TRIZ ich vedie cieľavedome a 
opakovateľne: 
  
- od neurčitosti k vymedzeniu a pomenovaniu zadania 
  (od rozptýlenia k jednote), 
 
- od mnohovýznamového opisu k odhaleniu spoločnej 
  podstaty (od mnohorakosti k jednoduchosti), 
 
- od riadenia (bez spätnej väzby) k sebaregulácii  
  (od nútenia k dobrovoľnosti). 
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Na zvládnutie nových medziodborových výziev, ktorým bude spoločnosť čeliť 
v blízkej budúcnosti treba:  
- zmeniť doterajší prístup (myslenia) učiteľov  
k vyučovaniu na univerzitách, ktorý sa doteraz zameriavali hlavne na 
prehlbovanie odbornosti (IQ), aby pomocou zásad zdokonaľovania vyplývajúcich 
so zákonitostí prístupu TRIZ ako aj podľa najnovších výsledkov výskumu mozgu 
rozvíjali celostnú medziodborovú prípravu, 
- zmeniť doterajší prístup (myslenia) riaditeľov  
k vedeniu podniku, aby utvárali priestor pre celostné zdokonaľovanie výtvorov 
tak, že zapoja do vývoja vlastných aj mimo-podnikových odborníkov na prístup 
TRIZ ako aj spotrebiteľov, 
- zmeniť doterajší prístup (myslenia) politikov k utváraniu podmienok, 
aby podporovali zosúladenie celostných potrieb na všetkých úrovniach (tvorcov, 
výtvorov, odberateľov, zdrojov-prostredia).   
 
 

  
 

 

Nástroje a postupy 

prístupu TRIZ  

8. Celostné zdokonaľovanie pomocou prístupu TRIZ 
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Úspešné prípady využitia prístupu TRIZ na zdokonalenie vlastností tvorcov, 
výtvorov a podmienok podnietili vyspelé univerzity a podniky aby začlenili 
do vzdelávania a výskumu počítačovú podporu tvorby prelomových 
noviniek (Computer Aided Innovation - CAI), ktorá vychádza z prístupu 
TRIZ. 
  
 
 
 

  
 

 

Prínosom prístupu 
TRIZ je, že vedie k 
získaniu potrebného 
medziodborového 
prehľadu, k lepšiemu 
usporiadaniu a 
zužitkovaniu 
doterajších znalostí.  
 
Výsledkom  spolupráce 
podnikových 
odborníkov s 
odborníkmi-majstrami 
na prístup TRIZ sú 
patentovateľné 
prelomové novinky. 
 
 
 

  
 

Zdokonalenie zosúladenia pomocou prístupu TRIZ  

8. Celostné zdokonaľovanie pomocou prístupu TRIZ 
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O úspechu výrobku rozhoduje CAI (Computer Aided Innovation) 
Cieľ: dosiahnuť  také vlastnosti výrobku, ktoré dokážu splniť očakávanie 
kupujúcich.  
Výzvy pre tvorcov prelomových noviniek prístupom TRIZ: 
 
 - zvládnuť rastúce množstvo vstupov a ich zložitosti, 
 - robiť správne a rýchle rozhodnutia za prekvapivých okolností, 
 - prehľadne zobrazovať usporiadanie a prepojenia vzťahov,  
 - počítačovo zlepšovať skutočné vlastnosti a postupy, 
 - počítačovo riadiť činnosť zložitých sústav  

8. Celostné zdokonaľovanie pomocou prístupu TRIZ 
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Prístup TRIZ podnecuje k spolupráci. 
 
 

  
 

 

8. Celostné zdokonaľovanie pomocou prístupu TRIZ 
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   8. Celostné zdokonaľovanie pomocou prístupu TRIZ 
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Každý úspešný výtvor vznikol zásluhou podvedomého, alebo ciaľavedomého 
uplatnenia nástrojov prístupu TRIZ. Rozdiel je v tom, že pri cieľavedomom 
využití prístupu TRIZ výtvor účinnejšie plní svoje poslanie, pričom novátor 
vynaloží menej úsilia za kratší čas, teda účinnejšie (úspešnejšie) využije 
dosažiteľné zdroje za daných podmienok. 
 
Záverečná myšlienka 
 
- v minulosti boli najbohatší vlastníci vecí: prírodných zdrojov, 
 

- dnes sú najbohatší vlastníci poučenia-informácií: duševného vlastníctva, 
 
- v budúcnosti budú najbohatší vlastníci vyspelých vzťahov: pocitov, 
  
  ktorí  budú žiť bez závislostí k veciam, k pôžitkom aj k ľuďom,  
   
  ktorí sa budú uslovať o súlad pri uspokojovaní správnych potrieb: (svojich, 
  spoločnosti aj prostredia), 
   
  ktorí budú dodržiavať správne zásady, nadobudnú správne návyky a dosiahnu 
  správne celostné telesné, duševné aj duchovné zdokonalenie (majstrovstvo): 
  vyspelosť, slobodu a zodpovednosť. 
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Vedúci školiaceho strediska od  r. 1996 
Autorizované školiace stredisko  
ATC pre ADAMS  STU Bratislava 
http://atc.sjf.stuba.sk/ 

Zakladateľ a prezident  od r. 2014 
Občianske združenie TRIZ SK Bratislava 
Tajomstvo Rozlúštenia Invenčného Zdokonaľovania 
http://triz.sk/ 

Školiteľ-lektor od r. 2018 
Slovak Business Agency 
SBA  Bratislava 
http://sbagency.sk/ 

Súčasné  činnosti 
doc. Ing. František Palčák, PhD.,  

frantisek.palcak@stuba.sk 
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doc. Ing. František Palčák, PhD.,  
www.triz.sk 

 

Ďakujem za pozornosť 

 

 


