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Budoucnost vzdělávání – budoucnost firem, tak zní název dalšího ročníku konference 

Invest MORE 

Letošní ročník konference Invest MORE, kterou pod záštitou Moravskoslezského kraje pořádá 

společnost Moravskoslezské Investice a Development, a.s. (MSID), bude věnován problematice 

firemního vzdělávání. Účastníci se mohou těšit na inspirativní odborníky, kteří v rámci přednášek, 

diskuzí a příkladů dobré praxe představí současné trendy a efektivní formy vzdělávacích systémů ve 

firmách. Konference se uskuteční 25.5.2022 v ostravském Landek Parku. 

“Současný svět se mění stále rychleji, přicházejí nové technologie, postupy a inovace, které mnohé firmy 

začínají využívat. S tím se ovšem mění i nároky na schopnosti jejich zaměstnanců. Proto je třeba správně 

a efektivně nastavit procesy vzdělávání ve firmách a vytvořit pro zaměstnance vhodné prostředí k růstu. 

Firmy se také musí připravit na nové pozice, které v souvislosti s modernizací provozů vznikají. Letošní 

konference Invest MORE bude skvělou příležitostí v této oblasti načerpat inspiraci, spoustu informací i 

zkušenosti ostatních,” řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan 

Krkoška.  

Na konferenci se na témata v oblasti firemního vzdělávání zaměří zástupci českého průmyslu a 

vzdělávacích institucí. Účastníci se dozví například to, jak správně a efektivně nastavit vzdělávací 

systémy ve firmách, jaké kompetence budou do budoucna stěžejní pro zaměstnavatele i zaměstnance 

nebo jak mohou společnostem pomoci firemní akademie. 

Hlavními řečníky konference budou Radek Špicar, Viceprezident svazu průmyslu a dopravy, Petra 

Klementová, personální manažerka a Lucie Mahrová, specialistka vzdělávání ze společnosti Ferrit. 

Vedle nich vystoupí na konferenci mnoho dalších odborníků na vzdělávání, HR manažerů a také 

zástupců škol a vzdělávacích institucí v Moravskoslezském kraji. 

Program bude tradičně zaměřen na dvě části. V dopoledních hodinách si účastníci budou moci 

vyslechnout v rámci přednášek a diskuzí inspirativní poznatky a názory odborníků na danou 

problematiku. V odpoledních hodinách bude následně prostor na networking a nově je na programu 

konference také exkurze v Hornickém muzeu v Landek parku. 

„Pro letošní rok se nám opět podařilo získat a zapojit do programu špičkové odborníky na danou 

problematiku. Na konferenci se mohou účastníci těšit například na zástupce a HR manažery takových 

firem jako je Siemens, Ferrit, Mondelēz nebo Czechitas. Zároveň se na pódiu potkají také se zástupci 

vzdělávacích institucí z našeho regionu. Cílem konference není pouze diskuse k samotnému firemnímu 

vzdělávání, ale také debata týkající se efektivního nastavení primárního vzdělávání ve školách a na 

univerzitách. V rámci doprovodného programu bude možné vyzkoušet i nové postupy a trendy ohledně 

školení zaměstnanců například s využitím virtuální reality v podobě tzv. VR Testingu,“ doplnil předseda 

představenstva společnosti MSID Tomáš Kolárik. 

Více informací ke konferenci spolu s registračním formulářem naleznete na webové stránce Invest 

MORE nebo na Facebooku. Registrace bude přístupná do 24.5.2022 do 12:00. 
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