List prezidenta SPPR
Vážení členovia Spoločnosti pre projektové riadenie
dňa 20. marca 2018 sa v Bratislave uskutoční Valné zhromaždenie SPPR® (VZ SPPR), na ktorom bude volené
nové vedenie SPPR® a Slovenského Inštitútu projektového riadenia (SIPR®). Voľby do týchto orgánov sa
uskutočňujú každé tri roky. V tejto súvislosti by sme Vás chceli osloviť s niekoľkými myšlienkami a návrhmi.
Prioritou SPPR® je a vždy bolo presadzovanie profesionality a etiky. S víziou rozvíjať projektové riadenie a spájať
projektovú komunitu spoločnosť všestranne podporuje profesionálny rozvoj projektového riadenia na
Slovensku najmä





zvyšovaním úrovne kvalifikácie odborníkov na projektové riadenie,
výmenou informácií a skúseností,
rozvojom systému certifikácie odborníkov na projektové riadenie,
výskumom a rozvojom poradenstva ako i rozširovaním medzinárodnej spolupráce v oblasti
projektového riadenia.

Veríme, že aj vďaka aktivitám SPPR, konferenciám a seminárom v oblasti projektového riadenia, činnosti
mladých projektových manažérov Young crew, činnosti partnerov, publikácii Súbor požadovaných spôsobilostí
projektového manažéra podľa IPMA® a certifikácii podľa štandardu IPMA®, sa nám spolu darí zvyšovať úroveň
projektového riadenia a podiel úspešných profesionálne riadených projektov na Slovensku Nakoľko priestor na
zlepšenie stále vnímame v rôznej miere a vo všetkých hospodárskych odvetviach, ponúkame vám priestor na
širšiu diskusiu a bližšiu spoluprácu.

VZ SPPR 2018 – výzva na predkladanie kandidatúr
Vážená členka, vážený člen SPPR,
súčasnému výboru SPPR, vedeniu SIPR a prezidentovi končí trojročné volebné obdobie. Je potrebné zvoliť nový
výbor, nového prezidenta SPPR a vedenie SIPR.
Týmto listom vyzývam členov SPPR na predkladanie kandidatúr na
- prezidenta SPPR,
- člena výboru SPPR,
- riaditeľa SIPR
- a členov Správnej rady SIPR.
Práca vo vyššie uvedených pozíciách je vykonávaná popri pracovnej dobe v rozsahu, ktorý môže kandidát/
kandidátka pre SPPR venovať. Kandidáti by mali pri svojej kandidatúre predložiť profesijný životopis, prípadnú
doterajšiu aktivitu v rámci činnosti SPPR/ SIPR, stručný opis oblastí, ktorým by sa chceli po zvolení do orgánov
SPPR venovať.
Vaše kandidatúry očakávame do 5. marca 2018 na adrese sppr@sppr.sk (sekretariát SPPR).
Následne z nich bude zostavená kandidátka, ktorá bude predložená členom na VZ SPPR (poznámka: Vašu
kandidatúru môžete oznámiť aj priamo na VZ SPPR 20. marca 2018).
Ďakujem Vám za dôveru, ktorú nám svojím členstvom prejavujete a teším sa na osobné stretnutie.
V Bratislave, 9.2.2018
Silvia Drahošová
prezident SPPR
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