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Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom • Manažérske zručnosti II:
Chcem mať efektívny a výkonný tím • Manažérske zručnosti III: Motivácia – kľúč k špičkovým
výkonom • ONLINE Riadenie tímu na home office • Delegovanie • Časový manažment • Umenie
vydržať a dotiahnuť do konca • Stres manažment • Ako dosahovať výsledky a udržať si dobré
vzťahy • Efektívne vedenie pracovných porád • ONLINE Ako viesť virtuálne porady • Ako viesť
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Kurzy pre personálne oddelenia
• Štyri kľúčové rozhovory so zamestnancom • Prehľad metód zlepšovania procesov
• Rozvoj zamestnancov modelom 70-20-10 • Životný cyklus zamestnanca

Kurzy obchodných zručností
Presvedčivý predaj I • Presvedčivý predaj II • Vyjednávanie v obchodnom jednaní • ONLINE
Obchodník pred webkamerou • Každý telefonát je príležitosť

Kurzy komunikácie a osobnostného rozvoja
Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie • Komunikácia v medzinárodnom tíme •
• Prevencia a riešenie konfliktov • Ako komunikovať s audítormi • Tréning vizuálnej komunikácie
– Doodling • Prezentačné zručnosti I a II • Prezentačné zručnosti ŠPECIÁL • Presentation skills
in English I a II • Kreativita I a II • Myšlienkové mapy ako ich nepoznáte • Asertivita •
• Emocionálna inteligencia • Profesionálna telefonická komunikácia • Korporátna e-mailová
komunikácia • ONLINE Osobná efektivita a sebariadenie pri práci z domu •Telephone
Communication in Customer Service
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•
•

na mieru šité vnútrofiremné školenia
dlhodobé rozvojové programy
individuálny a skupinový koučing
teambuildingy
FBE Bratislava, s. r. o.
Liptovská 10, 821 09 Bratislava
tel.: 02 54 41 85 13
fax: 02 54 41 85 15
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Riadenie zamerané na výkon a efektivitu
Dôslednosť – Tímová práca – Motivácia
Kurzy manažérskych zručností I–III: „Dôsledné riadenie k vysokým výkonom“, „Chcem mať efektívny a výkonný tím“ a „Motivácia – kľúč k špičkovým výkonom“ tvoria ucelený program na rozvoj
líniového alebo nižšieho stredného manažmentu, ktorý riadi výkonných pracovníkov alebo prvú
líniu vedúcich. Tieto kurzy sú zároveň dobrým začiatkom rozvoja manažérskych zručností pre
každého, kto do manažérskej funkcie nastupuje bez predchádzajúcich riadiacich skúseností.
„Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom“ je zameraný na dva základné ciele. Prvý je posilniť u vedúcich pracovníkov postoj väčšej zodpovednosti za výkony svojich
podriadených, a tým u nich dosiahnuť väčšiu dôslednosť riadenia.
Druhý je rozvoj návykov a zručností súvisiacich s manažérskym cyklom. Ako zadať úlohu, aby
bola zrozumiteľná a pracovník mal motiváciu ju urobiť? Ako realizovať kontrolu, aby vedúci nebol
prekvapený nedostatočnými výkonmi a zároveň sa z neho nestal diktátor?
Ako poskytovať realistickú spätnú väzbu tak, aby ju spolupracovníci prijímali a viedlo ich to
k zlepšovaniu ich výkonov?
„Manažérske zručnosti II: Chcem mať efektívny a výkonný tím“ núti manažéra zamyslieť sa
nad svojím tímom. Aké typy úloh tím plní a aký spôsob riadenia je najefektívnejší na dosahovanie
požadovaných cieľov? Vedúci pracovníci na tomto kurze získavajú návody, ako vytvárať dobrú
pracovnú atmosféru v tíme, zlaďovať ciele jednotlivcov s cieľmi tímu a prispôsobiť sa momentálnej situácii, v ktorej sa tím nachádza. Pre dobrú atmosféru v tíme je potrebné zvládnuť komunikáciu o disciplíne a prijateľne a z pohľadu firmy lojálne informovať a presadzovať aj nepopulárne
opatrenia. Aj to je predmetom tréningov na tomto kurze.
„Manažérske zručnosti III: Motivácia – kľúč k špičkovým výkonom“ je orientovaný na hľadanie odpovede na najpálčivejšiu otázku väčšiny manažérov. Ako ich mám motivovať, keď nemám
viac peňazí? Odpoveď na túto otázku sa spoločne hľadá v starých osvedčených metódach aj
najnovších výskumoch o motivácii a spôsobe fungovania nášho myslenia. Najdôležitejšie však je
prekonať vlastnú skepsu a predstavu, že som ako manažér bez peňazí bezmocný. Nástroje ako
pochvala, uznanie, ciele, dôvera a rôzne podnety sú zadarmo, len je potrebné začať ich úprimne
používať.
Kurzy manažérskych zručností I –III je vhodné absolvovať ako sériu, ale sú navrhnuté
tak, že na seba voľne nadväzujú a je možné ich absolvovať aj jednotlivo.
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Rozsah: 2 dni

Manažérske zručnosti I
Dôsledné riadenie k vysokým výkonom
Kurz „Manažérske zručnosti I: Dôsledné riadenie k vysokým výkonom“ je určený vedúcim pracovníkom, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje zručnosti v oblasti vedenia a riadenia
spolupracovníkov.

Ciele výcvikového kurzu

• Budovať u vedúcich cit a zručnosti pre dôsledné riadenie spolupracovníkov.
• Naučiť účastníkov, ako na jednej strane udržať systém a disciplínu a zároveň nestratiť
motiváciu spolupracovníkov neprimeranou direktívnosťou.
• Naučiť účastníkov využívať kontrolu ako nástroj zlepšovania systému a rozvoja
spolupracovníkov.
• Zvládnuť efektívne poskytovanie spätnej väzby.

Obsah

Dôsledky nedôslednosti v riadení a vedení spolupracovníkov
Manažérsky cyklus
• Zadaj úlohu, kontroluj a poskytni spätnú väzbu.
• Podporné činnosti pre dôsledné riadenie.
Zadávanie úloh
• Zrozumiteľné zadanie – zadaj tak, aby spolupracovník vedel, čo má robiť.
• Typy zadávania úloh.
• Prikáž, predaj, konzultuj, spolupracuj, deleguj.
Cieľová orientácia
• Význam stanovovania cieľov pre dôsledné riadenie.
• SMART ciele.
Kontrola
• Princípy efektívnej kontroly.
• Ciele kontroly – zlepšovanie systému, rozvoj spolupracovníka, udržanie štandardu výkonu,
udržanie disciplíny.
Poskytovanie spätnej väzby
• Princípy poskytovania spätnej väzby na výkon spolupracovníka.
• Pochvala, pozitívne usmerňovanie a pokarhanie.
Za nedôslednosť sa platí, ale ja chcem mať čistý účet
Na kurze si pozriete klipy, v ktorých uvidíte, aký rozdielny dopad na motiváciu a chuť zlepšovať
svoj výkon má správny alebo nesprávny spôsob poskytovania spätnej väzby.
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Manažérske zručnosti II
Chcem mať efektívny a výkonný tím
Tento kurz je novou verziou kurzu Budovanie High Performance tímu.
Kurz je zameraný na celkový prístup vedúceho pracovníka k tímu, ktorý riadi, motiváciu spolupracovníkov, atmosféru v pracovnom tíme, a to všetko s cieľom zabezpečiť dlhodobú a vysokú
výkonnosť pracovného tímu.

Ciele výcvikového kurzu

• Naučiť sa, ako zvýšiť efektivitu a výkonnosť svojho tímu.
• Efektívne zvládať zladenie cieľov organizácie a záujmov tímu.
• Zdokonaliť sa v udržiavaní disciplíny a jasnej komunikácii o neakceptovateľnom správaní
spolupracovníkov.
• Naučiť sa presvedčivo komunikovať aj nepopulárne, ale potrebné opatrenia.

Obsah

Vysoko výkonný pracovný tím
• Charakteristiky efektívnych a výkonných tímov.
Práca s tímom
• Aké úlohy plní Váš tím? Ako efektívne riadiť ich plnenie?
• Typy tímov a charakteristiky ich riadenia.
Rozvoj a výkon tímu
• Výkonové ciele – ich splnenie dnes neznamená, že ich splníme aj zajtra.
• Rozvojové ciele – Ako zabezpečiť, aby sme boli stále lepší a lepší?
• Zosúladenie cieľov spolupracovníka s cieľmi tímu a organizácie.
• Rozhovor o cieľoch so spolupracovníkom.
Budovanie dobrej atmosféry v pracovnom tíme
• Budovanie zdravej atmosféry v tíme.
• Pekelné pravidlá, ako zaručene zničiť svoj tím (dozviete sa, čomu sa treba vyhnúť).
Čo nás v živote tímu stretne - vývoj tímu
• Hľadanie sa a presadzovanie.
• Učenie sa, ako spolupracovať a efektivita v produktívnej fáze.
• Ako prispôsobiť svoj štýl riadenia aktuálnej situácii v tíme?
Riešenie nežiaduceho správania spolupracovníka
Komunikácia nepopulárneho opatrenia
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Manažérske zručnosti III
Motivácia – kľúč k špičkovým výkonom
Kolegov motivujú len peniaze! Je to naozaj tak? Tento kurz presvedčí aj najväčších skeptikov,
že nielen peniaze hýbu naším manažérskym svetom a svetom našich spolupracovníkov. Výrok
Jana Wericha: „Radši míň za to, co radši,“ je kľúč k mysliam a srdciam nás všetkých. Čo mám
radšej? Čo má radšej môj spolupracovník? A je to pre nás také dôležité, že pri rozhodovaní, čo
a ako budem robiť, nie sú „peniaze až na prvom mieste“?

Ciele výcvikového kurzu

• Rozvinúť schopnosti účastníkov motivovať spolupracovníkov k efektívnym a spoľahlivým
výkonom.
• Zvládnuť efektívne využívať rôzne typy motivácie k dosahovaniu cieľov tímu.
• Zdokonaliť sa vo vedení motivačných rozhovorov.

Obsah

Motivácia
• Osobná motivácia.
• Atmosféra pracovnej skupiny – tímu.
• Možnosti motivácie vo vzťahu manažér – spolupracovník.
Motivácia v manažérskej praxi
• Potreby spolupracovníkov.
• Sila nefinančnej motivácie.
• STOP demotivácii – draho za ňu platíme.
• Dobrý pocit z práce a angažovanosť.
Stanovovanie cieľov
• Ciele z pohľadu motivácie, SMART ciele.
Ako motivovať pomocou spätnej väzby?
• Spätná väzba, pochvala, pozitívne usmerňovanie.
Ocenenie v pracovných vzťahoch
• Ocenenie je viac ako pochvala, vyjadruje sa rôznou formou. Každý si váži inú formu ocenenia.
Pygmalion Effect a Tom Sawyer Effect
Ako funguje motivácia?
• Očakávania, spravodlivosť, zameranie na cieľ.
Stimuly a podnety
Praktické rady, ako motivovať spolupracovníkov a Motivačné rozhovory
Pár myšlienok z kníh o motivácii
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Riadenie tímu na home office
ONLINE kurz vedený lektorom na diaľku
Riadenie tímu na home office je manažérska výzva. Ako sa zorganizovať, aké pravidlá si dohodnúť,
ako podporiť tímovú kolaboráciu na diaľku a ako udržať vo svojom tíme zdravé pracovné nasadenie
a produktivitu?

Cieľová skupina
Riadiaci pracovníci

Obsah

• Home office – aké zmeny to predstavuje pre manažéra a pre pracovníkov.
• Vedenie a manažovanie na diaľku – ako nastavovať ciele, zadávať a rozdeľovať úlohy,
dohadovať mítingy, sledovať plnenie, dávať spätnú väzbu.
• Špecifiká komunikácie na diaľku: overovanie porozumenia a zrozumiteľné zadávanie úloh.
• Tímové kolaboratívne nástroje: ako si zjednodušiť tímovú prácu.
• Pravidelná online kontrola.
• Riadenie na diaľku a emócie - priestor pre emócie a reagovanie na emócie pracovníkov.
• Interakcia s účastníkmi, odpovedanie na otázky.
Online kurz je vedený lektorom v reálnom čase a je vysoko interaktívny.
Počas kurzu sú využívané nástroje ako breakout rooms, workshopy či nácvik techník.
Maximálny počet účastníkov na kurze je 9.

Technické predpoklady

Pre realizáciu kurzu využívame online platformu.
K účasti na kurze je potrebné internetové pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom
a reproduktorom (napr. laptop).
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Delegovanie
Kurz „Delegovanie“ je určený vedúcim pracovníkom, ktorí chcú pomocou delegovania zlepšiť
svoj časový manažment a zároveň rozvíjať svojich spolupracovníkov.

Ciele výcvikového kurzu

• Efektívne zvládnuť proces delegovania.
• Minimalizovať straty spôsobené nedorozumením pri zadávaní úloh.
• Zoznámiť sa a zvládnuť metodiku delegovania úloh.

Obsah

Delegovanie – manažérska technika
• Definícia, najefektívnejší štýl riadenia.
Základné princípy delegovania
• Prečo delegovať, výhody delegovania.
• Bariéry delegovania, riziká.
Analýza práce
• Analýza úloh, ktoré robím z hľadiska delegovania.
• Čo je vhodné delegovať a čo je lepšie nedelegovať?
Plánovanie delegovania
• Výber pracovníka.
• Definícia a zadanie úlohy, konzultácia (spätná väzba o porozumení úlohy).
• Kontrola, podpora, vyhodnotenie.
• Motivácia a úrovne právomoci.
Komunikačný tréning na zrozumiteľné zadávanie úloh
Podpora delegovania
• Vyjadriť dôležitosť úlohy, zvážiť uvoľnenie z bežných povinností.
• Spätná väzba a ocenenie.
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Časový manažment
Kurz „Časový manažment“ je určený pracovníkom, ktorí cítia priestor na zlepšenie svojho časového manažmentu. Ak máte pocit, že okolnosti riadia Vaše využívanie času viac ako Vy,
a radi by ste to zmenili. Ak si chcete nájsť viac času na veci, o ktorých ste presvedčený, že sú
dôležité, potom bude tento kurz pre Vás dobrou pomocou.

Ciele výcvikového kurzu

• Identifikovať rezervy vo využívaní času a zvládnuť techniky plánovania času, ktoré
účastníkom umožnia dosiahnuť vyšší výkon.
• Naučiť sa určovať priority a spracovať týždenný plán.
• Efektívne zvládnuť prácu na viacerých úlohách paralelne.

Obsah

Časový manažment
• Identifikácia úrovne plánovania času, štyri generácie časového manažmentu.
• Prostriedky na plánovanie času.
Analýza využívania času
• Denný záznam, zlodeji času.
• Čas, ktorý mám pod kontrolou, čas, kedy mi program určujú iní.
• Úlohy, ktoré plním.
Cieľová orientácia
• Stanovovanie cieľov, dlhodobé, strednodobé a krátkodobé ciele.
Matica časového manažmentu
• Priority, naliehavosť a dôležitosť, ABC metóda.
Praktické rady, ako nestrácať čas
• Paretov princíp, delenie veľkých úloh, krivka výkonnosti.
• Určovanie časových limitov, firemná kultúra.
Týždenný plán
• Princípy zostavovania časových plánov, týždenný plán, denný plán.
Dobrý a zlý multitasking
• Ako sa máme vyrovnávať s paralelnou prácou na viacerých úlohách?
Niektorí účastníci s trochou humoru premenovali časti tréningu na: Zlodeji času patria za
mreže, Tŕnistá cesta od naliehavého k dôležitému, Ako prežiť multitasking (poznámka: bez klonovania), Science fiction – časový plán, ktorý sa dá splniť. Na kurze zažijete „diskusný kotol“
na tému, či má alebo nemá význam čas plánovať, keď jeden mail alebo telefonát všetko zmení.
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Umenie vydržať a dotiahnuť do konca
Na ceste k realizácii stanovených cieľov sa stretávame s faktormi, ktoré nás spomaľujú, brzdia
a znemožňujú nám ciele dosiahnuť (odkladanie dôležitých úloh, negativizmus, výhovorky) a
faktormi, ktoré nás posilňujú, podporujú a sú istou zárukou toho, že ciele naplníme (proaktivita,
správne návyky, sebakontrola). Ako si vypestovať návyky, ktoré podporujú doťahovať
naplánované veci do konca? Aj o tom je tento kurz vedený zážitkovou formou s množstvom
zaujímavých cvičení. Kurz voľne nadväzuje na Časový manažment.

Ciele výcvikového kurzu
•
•
•
•

Zbaviť sa prokrastinácie, perfekcionizmu a myšlienkových stereotypov.
Osvojiť si proaktívny a zodpovedný prístup k práci a k životu.
Naučiť sa metódy, ktorými sa dá posilňovať vôľa a sebakontrola.
Podporiť zavedenie správnych návykov a posilniť sebadisciplínu.

Obsah

Myšlienkové stereotypy – brzdy pokroku
• Koniec výhovorkám! Ako zmeniť zabehnutý štýl myslenia, ktorý odvádza od cieľov?
Prokrastinácia – tichý zabijak efektivity
• Ako prestať odkladať dôležité veci na neskôr a zbaviť sa robenia nepodstatných vecí?
Zvádzajúce hlasy sirén perfekcionizmu
• Ako sa vymaniť z okov nezdravej snahy vždy dosahovať perfektný výkon?
V zajatí negatívnych emócií
• Ako sa zbaviť paralyzujúcich emócií, ktoré bránia človeku v jeho rozvoji?
• Ako byť rezistentný voči negativizmu a pesimizmu „toxických“ pracovníkov?
Proaktívny a zodpovedný prístup
• Ako zmeniť výsledok akejkoľvek udalosti tým, že zmeníme svoju reakciu na ňu?
Obdivuhodná sila zvyku
• Fungovanie návykov alebo prečo robíme to, čo robíme a ako to zmeniť?
• Ako rozvíjať dobré návyky, ktoré sú užitočné pri dosahovaní naplánovaných cieľov?
Pevná vôľa ako sval
• Ako sa dá posilňovať pevná vôľa a prečo je spoľahlivejšia než motivácia?
Zdroje a nástroje podporujúce pozitívnu zmenu
• Akými spôsobmi identifikovať a rozvíjať svoje silné stránky?
• Aký je prínos a úžitok sebakoučovania v manažérskej praxi?
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Stres manažment
Kurz „Stres manažment“ je určený všetkým, ktorí sú vystavení vysokej záťaži až stresu
a cítia, že to začína negatívne ovplyvňovať ich výkon a komunikáciu so spolupracovníkmi
alebo zákazníkmi. Ak s tým chcete niečo urobiť, tento kurz je práve pre Vás.

Ciele výcvikového kurzu
•
•
•
•
•

Identifikovať a korigovať svoje reakcie v stresových situáciách.
Rozvinúť svoje schopnosti potrebné na zvládanie stresu a stresových situácií.
Nacvičiť si relaxačné a upokojujúce techniky.
Zlepšiť prevenciu pred negatívnymi následkami stresu.
Zvládnuť vhodné komunikačné postupy v stresových situáciách.

Obsah

Stres
• Ako prežívame stres – fyziologické a psychické príznaky stresu.
• Dobrý a zlý stres, priebeh stresu.
• Sebadôvera ako základ zvládania stresových situácií.
Stres v pracovnom prostredí
• Mapa stresu práce.
• Záťažové faktory, návrhy riešení.
• Prevencia pred negatívnymi následkami stresu.
Krátke uvoľňujúce cvičenia, protistresové cvičenia, návody na relax a relaxačné cvičenia
(táto časť tvorí 35 % obsahu tréningu).
Komunikačné vzorce v strese
• Ako komunikujem pod tlakom? – opakujúce sa spôsoby správania a komunikácie.
• Zmierovanie, obviňovanie, poúčanie a rušenie – sú to dobré spôsoby komunikácie
v záťažových a stresových situáciách?
• Aká je možnosť zmeny?
• Situácia – Myšlienky a pocity – Reakcia.
Tréning reakcií a komunikácie vo vybraných stresujúcich situáciách z praxe účastníkov
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Ako dosahovať výsledky a udržať si
dobré vzťahy
Byť vysoko produktívny a súčasne mať skvelé vzťahy je jedna z veľkých výziev. Týka sa nášho
pracovného aj osobného života, pričom často zápasíme s hľadaním tej správnej rovnováhy.
Tento kurz je inšpirovaný bestsellerom J. Kubiceka a S. Cockrama „Päť rýchlostí“ a priblíži Vám
nový pohľad na vlastné fungovanie ako aj ďalší možný smer osobného rozvoja.

Ciele výcvikového kurzu
•
•
•
•

Získať inšpiráciu, ako mať zároveň pracovné výsledky aj dobré vzťahy v hektickej dobe.
Lepšie poznať svoje osobné preferencie a uvedomiť si ich vplyv na efektivitu a vzťahy.
Dostať konkrétne inovatívne podnety a tipy pre prácu na sebe a na vzťahoch s okolím.
Zlepšiť svoju vlastnú efektivitu bez pocitu vyčerpania.

Obsah

„5 rýchlostí“
• „Rýchlosti“, na ktorých fungujeme v každodennom živote.
• Každá „rýchlosť“ je dôležitá. Využívame všetky?
• Zásady radenia rýchlostí v našom živote.
Moje poradie rýchlostí
• Aké je moje poradie rýchlostí? Každý sme iný!
• Pochopenie vlastných tendencií, pochopenie druhých.
• Výstražné znamenia, ako zistiť, v ktorej rýchlosti sa cítim najlepšie/ s ktorou mám
problém.
• Ako obnoviť rovnováhu, môj „stresový prevod“.
• Kedy zaradiť spiatočku.
Čo s tým urobím a ako na to?
• Čo potrebujem a ako to zvládnuť.
• Zručnosti, nástroje, vzťahy.
• Nastavme si parametre – správny čas a správne miesto.
Inšpirácie a tipy do nášho života
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Rozsah: 1 deň

Efektívne vedenie pracovných porád
Kurz „Efektívne vedenie pracovných porád“ je určený pracovníkom, ktorých úlohou je viesť
porady tak, aby boli efektívne. Kurz je zameraný na zdokonalenie sa v príprave porady, na jej
vedenie a spracovanie jasného zápisu z porady.

Ciele výcvikového kurzu

• Zdokonaliť sa v príprave porád.
• Zvládnuť efektívne viesť pracovné porady.
• Naučiť sa, ako počas porady zabezpečiť spracovanie dobrého zápisu z porady.

Obsah

Efektívna porada
• Deštruktívne a konštruktívne prvky porady.
Príprava porady
• Cieľ porady, program, výber účastníkov, technické zabezpečenie.
Rôzne typy porád
• Prevádzkové porady.
• Porady riešenia problémov a úloh.
Vedenie porady
• Dodržiavanie časového harmonogramu, dohodnúť pravidlá spolupráce.
• Vedenie diskusie, rôzne typy účastníkov diskusie.
• Zvládanie problémových účastníkov porady.
• Práca s otázkami a zvládanie iného názoru.
Zápis z porady
• Úlohy, čo, kto, termín, prílohy.
• Rozhodnutia a návrhy.
Modelová porada
• Videozáznam priebehu porady a jeho analýza.
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Rozsah: 1 deň

Ako viesť virtuálne porady

NOVÝ

ONLINE kurz vedený lektorom na diaľku
Ciele výcvikového kurzu

• Naučiť účastníkov, ako viesť virtuálne porady.
• Naučiť účastníkov udržať pozornosť spolupracovníkov a partnerov počas virtuálnej porady.
• Uvedomiť si situácie, v ktorých je a nie je vhodné využívať nástroj virtuálnej porady.

Obsah

Špecifiká virtuálnych porád
• Skupinová práca, zhrnutie skúseností účastníkov.
Software na realizáciu virtuálnej porady
• Rýchly prehľad softwarov, ich výhody a nevýhody. (MS Teams, Zoom, Skype, Webex...)
• Ďalšie praktické nástroje, ktoré zapoja účastníkov, zvýšia pozornosť a oživia poradu.
Pravidlá vedenia virtuálnej porady
• Pravidlá pre moderátora porady, pravidlá pre členov porady.
Príprava na vedenie telefonického konferenčného hovoru
• Ciele virtuálnej porady, účastníci.
• Príprava techniky – praktické rady, na čo si dať pozor.
• Príprava pomôcok. (Podklady, prezentácia, video, ankety a hlasovania, nástroje na rozhodovanie...)
Vedenie priebehu virtuálnej porady
• Zahájenie, uvedenie do kontextu, oboznámenie účastníkov s cieľmi virtuálnej porady.
• Prihlasovanie sa o slovo, udeľovanie slova, stráženie spádu a témy, udržovanie pozornosti.
• Vyžadovanie priebežných reakcií, zhrnutie príspevkov, potvrdzovanie postupu k ďalším bodom.
• Zhrnutie a záver virtuálnej porady.
Náročné situácie počas virtuálnej porady a čo s tým
• Pokles pozornosti, prílišná aktivita, pasivita účastníkov virtuálnej porady.
Tréning vedenia virtuálnej porady
• Práca s otázkami, práca s opačným názorom.
• Zápis z virtuálnej porady.
Najčastejšie chyby pri vedení virtuálnych porád
• Chyby účastníkov a chyby moderátora a ako sa im vyvarovať.
Online kurz je vedený lektorom v reálnom čase a je vysoko interaktívny. Počas kurzu sú využívané
nástroje ako breakout rooms, workshopy či nácvik techník. Maximálny počet účastníkov na kurze je 9.

Technické predpoklady

Pre realizáciu kurzu využívame online platformu. K účasti na kurze je potrebné internetové
pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).
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Rozsah: 2 dni

Ako viesť pracovné stretnutia k riešeniu
Kurz je určený manažérom, projektovým manažérom, HR pracovníkom a všetkým, ktorí pri
svojej práci vedú workshopy a stretnutia. Účastníci si osvoja postupy, nástroje a techniky
pomáhajúce viesť pracovné stretnutia efektívne a dospieť k riešeniu.

Ciele výcvikového kurzu

• Zvládnuť efektívne vedenie a prípravu pracovných stretnutí a workshopov.
• Naučiť sa, ako postupovať pri vedení stretnutí, aby boli úspešné a dospeli k riešeniu
a dohode.
• Naučiť účastníkov techniky vedenia stretnutí a nástroje motivovania zúčastnených
k aktivite.
• Rozvinúť schopnosti účastníkov zvládať ťažké situácie v skupine.

Obsah

Ako postupovať pri vedení pracovných stretnutí a workshopov
• Praktický návod – kroky, fázy stretnutia a ako postupovať.
• Roly a zodpovednosti.
Vedenie stretnutia
• Orientácia v obsahu – orientácia v procese.
• Práca s časom.
• Otváranie a uzatváranie jednotlivých fáz stretnutia.
• Verbálne a neverbálne komunikačné zručnosti, práca s otázkami.
Ako zabezpečiť efektivitu stretnutia
• Motivovanie zúčastnených k aktivite.
• Získavanie spoločnej dohody.
• Zvládanie ťažších situácií v skupine:
– riešenie konfliktov, sporov a dilem,
– unikanie od témy,
– keď nikto nevie, ako ďalej,
– nežiaduce správanie jednotlivcov.
Faktory úspešnosti
• Ako zvládnuť najčastejšie riziká a chyby.
• Vybrané techniky práce so skupinou.
• Metódy vťahovania účastníkov do procesu.
Nácvik vedenia stretnutia so spätnou väzbou
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Rozsah: 1 deň

Hodnotiaci rozhovor
Správne vedený hodnotiaci rozhovor motivuje a rozvíja spolupracovníkov a prináša podnety
na zlepšovanie procesov. O tom, ako to dosiahnuť, je kurz „Hodnotiaci rozhovor“.

Ciele výcvikového kurzu

• Uvedomiť si význam hodnotiaceho rozhovoru ako efektívneho nástroja riadenia a motivácie
spolupracovníkov.
• Zdokonaliť sa vo vedení hodnotiaceho rozhovoru, v aktívnom počúvaní a primeranej
reakcii na námietky spolupracovníkov.
• Viesť vedúcich pracovníkov k systematickej personálnej práci.

Obsah

Význam hodnotiaceho rozhovoru
• Motivačný nástroj.
• Nástroj na plánovanie osobného rozvoja spolupracovníkov.
• Celkové hodnotenie výkonu spolupracovníka.
• Nástroj na zlepšovanie procesov organizácie.
Postup pri hodnotení
• Pozvanie hodnoteného, dať možnosť pripraviť sa.
• Príprava a vlastný hodnotiaci rozhovor.
Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru
• Uvoľnenie atmosféry, otázky na splnenie cieľov.
• Rozvoj hodnoteného, silné a slabé stránky hodnoteného.
• Návrhy hodnoteného na zlepšenie procesov a podmienok v organizácii.
• Stanovenie nových cieľov a záver hodnotiaceho rozhovoru.
Princípy a podporné techniky pri hodnotiacom rozhovore
• Priviesť ľudí k tomu, aby hovorili.
• Pochváliť a povzbudiť, kladenie otázok a počúvanie.
• Riešenie problémov, dohodnutie akčného plánu.
• Motivačný charakter hodnotiaceho rozhovoru.
Akčný plán a cieľová orientácia
• Dosiahnuteľnosť a výkon, pravidlá stanovovania cieľov pre spolupracovníkov.
Videotréning hodnotiacich rozhovorov
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Rozsah: 2 dni

Ako robiť dobré rozhodnutia
Každý manažér sa rozhoduje nejakým spôsobom. Je môj štýl rozhodovania optimálny?
Sú v mojom rozhodovaní prvky tvorivosti a spolupráce s tými, ktorí budú moje rozhodnutia
vykonávať? Ako sa vyrovnávam s nedostatkom alebo nadbytkom informácií? Predmetom kurzu je
hľadanie, ako optimálne zladiť tieto rôzne aspekty rozhodovania.

Ciele výcvikového kurzu
•
•
•
•

Rozvinúť schopnosť manažérov efektívne sa rozhodovať.
Zdokonaliť zručnosti manažérov odhadnúť a eliminovať riziká spojené s rozhodovaním.
Naučiť účastníkov zvoliť správnu formu rozhodovania (v skupine, individuálne).
Naučiť manažérov techniky rozhodovania.

Obsah

1. PROCES ROZHODOVANIA
Etapy rozhodovacieho procesu
Druhy rozhodovacích procesov
• Rozdelenia rozhodovacích procesov podľa závažnosti a stupňa informovanosti.
• Skupinové a individuálne rozhodovanie.
Štýly rozhodovania a najčastejšie chyby v procese rozhodovania
2. DOSIAHNUTIE ROZHODNUTIA
Bariéry rozhodovania
Analytický a tvorivý prístup pri rozhodovaní
• Rozdiely, výhody a obmedzenia analytického a tvorivého prístupu.
Skupinové a individuálne rozhodovanie
• Výhody a nevýhody jednotlivých prístupov, kedy ktorý prístup použiť.
• Cvičenia na overenie efektivity skupinového a individuálneho rozhodovania.
Techniky rozhodovania
• Pre a proti, analýza rizík, analýza úžitku.
• Buridanov osol, De Bonove klobúky, KO systém.
3. IMPLEMENTÁCIA ROZHODNUTIA
Implementácia rozhodnutia
• Ako implementovať rozhodnutie? Ako informovať o rozhodnutí?
• Ako reagovať na odmietavý postoj k rozhodnutiu?
Kontrola a monitoring implementácie
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Rozsah: 1 deň

Ako viesť mladé generácie
Ciele výcvikového kurzu
•
•
•
•

Naučiť sa, na čo dbať a akým spôsobom efektívne viesť mladé generácie.
Zlepšiť sa v porozumení rôznym generáciám, a tak zlepšiť vzájomnú spoluprácu.
Uvedomiť si spoločné a rozdielne znaky jednotlivých generácií.
Získať praktické rady pri riešení rôznych situácií.

Obsah

Rozdiely medzi generáciami – AKÍ SÚ?
• Charakteristické znaky jednotlivých generácií.
• Čo majú jednotlivé generácie spoločné a čo odlišné.
Generácie Y a Z v zamestnaní - AKÍ SÚ V PRÁCI?
• Očakávania jednotlivých generácií od zamestnania a od manažéra.
• Rozmýšľame ako generácia Y a Z? – porovnanie preferencií.
Komunikácia rôznych generácií – AKO S NIMI KOMUNIKOVAŤ?
• Aký komunikačný štýl preferujú jednotlivé generácie.
• Ako zlepšiť vzájomné porozumenie generácií.
Praktické rady a tipy na vedenie generácie Y a Z – AKO ICH VIESŤ?
• Ako im zadať úlohu.
• Ako im dávať spätnú väzbu.
• Ako ich motivovať.
• Ako ich rozvíjať.
Prípadové štúdie – podobnosť s realitou nie je náhodná
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Rozsah: 2 dni

Zdravý sedliacky rozum – myslenie
v súvislostiach
Kurz je zasadený do hry typu ESCAPE ROOM. Účastníci unikajú zo starej továrne, ktorá má
vybuchnúť. Pod časovým tlakom prechádzajú z jednej miestnosti do druhej a riešia úlohy, pri
ktorých si overia svoje analytické schopnosti, myslenie v širších súvislostiach a najmä aplikujú
zdravý sedliacky rozum. Zároveň sa oboznamujú s praktickými nástrojmi, ktoré im pomôžu pri
riešení problémov a úloh nie len na kurze, ale aj v ich praxi.

Ciele výcvikového kurzu

• Zlepšiť zručnosť účastníkov riešiť situácie, kde je potrebné využiť „zdravý rozum“
a myslenie v súvislostiach.
• Rozvinúť analytické schopnosti účastníkov.
• Naučiť sa rozpoznať a predísť chybám v myslení.
• Zlepšiť sa v práci s informáciami a v schopnosti myslieť v širších súvislostiach.

Obsah kurzu

Analytické myslenie – základné princípy, definícia analytického myslenia, kedy je vhodné využiť
analytické myslenie, kedy tvorivé.
Najčastejšie chyby a bariéry myslenia – chyby v myslení a úsudku a ako sa im vyvarovať,
bariéry a prekážky v myslení, ako sa dá mozog oklamať – praktické príklady chýb v myslení.
Fázy riešenia problému – využitie analytického myslenia pri riešení problémov, definovanie
problémového priestoru, ako porozumieť tomu,
v čom je „vlastne problém“.
Heuristika a algoritmus – porovnanie dvoch
prístupov k analýze, ich výhody a obmedzenia.
Práca s informáciami – zber informácií, výber
relevantných informácií, ich analýza a vyhodnotenie, riešenie úlohy zameranej na prácu s
informáciami.
Praktická stránka analytického myslenia –
zdravý sedliacky rozum – vybrané techniky
analytického myslenia, vizualizácia, matica,
tabuľka...
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Rozsah: 1 deň

Rozvoj neformálnej autority

NOVÝ

Ako reagujeme, keď sa my alebo náš tím dostaneme mimo komfortnú zónu? A ako reaguje
spontánny líder? Čo robiť, keď nápadov na riešenie situácie je veľa, ale je len málo času na vykonanie rozhodnutia. V každom tíme sú rôzni ľudia. Ako sa teda zladiť za spoločným cieľom? Týmito
situáciami sprevádzame účastníkov tréningu, ktorý je oblečený do storyline príbehu „Zachráňte
kráľa“.

Ciele výcvikového kurzu

• Rozvíjať prejavy neformálnej autority.
• Zdokonaliť motivačnú a inšpiratívnu komunikáciu.
• Posilniť schopnosť rozhodnúť v situáciách s vyššou mierou neurčitosti.
Pozri video: https://youtu.be/JDEuvjG8Ft4

Obsah kurzu
Zdroje neformálnej autority
• Iniciatíva a sebamotivácia neformálnej autority.
• Získavanie dôvery v tíme.
Inšpiratívna a motivačná komunikácia
• Slovník neformálnych autorít: Ako komunikujú ľudia, ktorí majú prirodzený vplyv?
• „Blbá nálada“ v tíme a čo s ňou.
Identifikácia a využitie silných stránok členov tímu na dosiahnutie cieľa
• Ako profitovať zo vzájomných odlišností.
• Od prekážok k riešeniam: neformálna autorita ako podpora tímu.
Pohotové riešenie rôznych typov situácií
• Čo robiť, keď čas hrá proti nám.
• Ako sa zladiť mimo komfortnej zóny.
Zvládnutie napätých a krízových situácií
• Prekonávanie odporu a nesúhlasu v tíme.
• Ako nevybuchnúť, keď sa nedarí.
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Rozsah: 1 deň

Inšpirácie z AGILE

NOVÝ

Agile je súhrnom praktík, metód a nástrojov, ktoré však vyžadujú zmenu myslenia, prístupu
a vedenia ľudí. Poďte sa inšpirovať, ako na to.

Ciele výcvikového kurzu

•
•
•
•

Inšpirovať sa princípmi Agile, uvedomiť si ich prínosy pre vlastnú prácu.
Identifikovať možnosti aplikácie Agile princípov do pracovných tímov.
Naučiť sa identifikovať pripravenosť organizácie a vlastného tímu z pohľadu Agile.
Naučiť sa, ako podporiť princípy a myslenie Agile v tíme.

Obsah kurzu

Definícia Agile – treba vedieť, čo to vlastne je
• Čo je to Agile, aké má výhody a v čom môže inšpirovať každého.
• Základné východiská, rozdiel medzi tradičným a agilným prístupom.
• Analýza našej organizácie a tímu (sme Agile alebo sme od neho ďaleko?).
• Kľúčové charakteristiky agile.
Ako sa inšpirovať prístupom Agile – čo si z toho môžeme vziať do našej praxe
• Ako sa inšpirovať a aplikovať Agile prístup na podmienky firmy – ideálny scenár,
realistický scenár.
• Aké sú predpoklady pre Agile – aké máme v rukách karty.
• Čo nám môže brániť pri uplatňovaní Agile prístupu.
Ako na to prakticky – workshop, ako to urobiť v praxi
• Ktoré inšpiratívne prvky Agile vieme preniesť do tímu.
• Ako postupovať pri zavádzaní princípov Agile – inšpirujme sa navzájom.
Mindset pre Agile – zisti, ako sa treba nastaviť na Agile
• Ako myslí „Agile osoba“.
• Ako rozbehnúť „Agile myslenie“ v tíme a u manažéra.
Zručnosti potrebné pri Agile – aké zručnosti potrebujeme pre úspešný Agile prístup
• Ktoré sú kľúčové zručnosti, ktoré si Agile vyžaduje (zručnosti člena agilného tímu, zručnosti
manažéra).
• Ako sa správa manažér v agilnom prostredí.
Zadávanie a riadenie cieľov Agile spôsobom – treba to robiť troška inak
• Ako formulovať ciele, čo musí cieľ obsahovať v prostredí Agile.
Agilný tím – chceme ho? Poďme sa inšpirovať
• Východiská agilného tímu.
• Princípy agilného tímu – inšpirácie aplikovateľné do vlastného tímu.
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Rozsah: pol dňa + follow up

Nájdite svoje PREČO

NOVÝ

Ak máte vlastné „PREČO“, stále ste súčasťou niečoho väčšieho. Odpoveď na túto otázku Vám
vleje zanietenie a energiu do všetkého, čo robíte. Jednoducho vás baví to, čo robíte.
Praktické školenie inšpirované knihou Simona Sineka: Začni otázkou prečo.

Nová forma vzdelávania

Kombinácia prezenčného a online školenia
• 1. časť kurzu je realizovaná prezenčne v skupine – rozsah pol dňa.
• 2. časť kurzu - 2 x individuálne online rozhovory s lektorom – rozsah 2 x 1 hodina.
• 3. časť kurzu - spoločné online stretnutie účastníkov.

Ciele výcvikového kurzu

• Spoznať, ako zmysluplne a cieľavedome budovať  vlastnú kariéru.
• Porozumieť  procesu objavovania vlastného prečo - svojho poslania a presvedčenia, ktoré  vás
ženie vpred.
• Načrtnúť vlastné prečo.  

Obsah kurzu

I. PREZENČNÁ ČASŤ:
Filozofia otázky prečo
• Tri úrovne fungovania človeka, tímu, organizácie - hľadanie odpovedí na otázky:
ČO – AKO – PREČO.
• ČO a AKO je racionálne, PREČO je skôr pocitové a preto je zložitejšie ho formulovať.
• Koncept otázky prečo je založený na biologických princípoch.
Prečo ako nástroj pre maximálne využívanie potenciálu jednotlivca
• Koncept Zlatého kruhu.
• Proces objavovania poslania a zmyslu pre jednotlivca.
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Tri kroky procesu odhaľovania vlastného prečo
Zbieranie a rozprávanie príbehov
• Sumár všetkých zážitkov a príbehov človeka vytvára  jeho osobnosť.
Identifikovanie kľúčových tém
• Len niektoré situácie sa opakujú a majú podstatný vplyv na vlastné prečo.
Formulovanie vlastného prečo
• Jednoducho, jasne, zamerané na ovplyvňovanie ľudí a formulované pozitívne.
Príprava na individuálne konzultácie
II. INDIVIDUÁLNA ONLINE ČASŤ
• 2 stretnutia lektora s každým účastníkom.
III. SKUPINOVÁ ONLINE ČASŤ
• Spoločné vyhodnotenie, prezentácia svojho PREČO a zdieľanie skúseností.
Ak ste si vedomý svojho PREČO a konáte podľa neho, konáte v súlade so sebou samým.
Ľahšie nachádzate odpovede na ČO a AKO. Rýchlejšie sa rozhodujete, ste odolnejší voči stresu, zvyšujete presvedčivosť vašej komunikácie s ľuďmi okolo vás - napr. s vašimi
spolupracovníkmi, zákazníkmi a tiež s vašimi blízkymi.
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Rozsah: 2 dni

Change manažment – riadenie zmeny
Ciele výcvikového kurzu

• Zdokonaliť a rozvinúť schopnosť presadzovať a riadiť zmeny v organizácii.
• Porozumieť dôvodom, prečo vzniká odpor voči zmenám a oboznámiť sa s postupmi,
ktoré ho minimalizujú a vytvárajú vysoké šance na úspešné zvládnutie zmien.
• Spracovať  komunikačný plán alebo maticu komunikácie pre konkrétnu zmenu
v organizácii.
• Zdokonaliť komunikačné zručnosti súvisiace so zmenou.

Obsah

Zmena – úvodné myšlienky
• Reflexia zažitých zmien, ich priebehu a dopadov.
• Čo by sa stalo, keby sa zmena nekonala.
• Dôvod na zmenu, cieľ zmeny.
• Zapojenie sa do procesu zmeny.
Psychologická stránka procesu zmeny – krivka prežívania zmeny
• Paradigma – predstava, odmietanie zmien, odpor voči zmene.
• Hľadanie východísk, stotožnenie sa so zmenou.
Proaktivita
• Zmena ako ohrozenie alebo zmena ako príležitosť.
• Čo môžem ovplyvniť.
Riadenie procesu zmeny
• Príprava, plánovanie, transformačné štruktúry.
• Implementácia, odmeny.
Komunikácia a motivácia v období zmeny
• Základné pravidlá komunikácie o zmene. O čom je potrebné hovoriť?
• Prezentácia zmeny.
• Prekonávanie námietok voči zmene.
• Ako nadchnúť spolupracovníkov pre zmenu?
• Vybrané asertívne techniky na zvládanie nežiaduceho správania.
Komunikačný plán
• Komunikačný plán.
• Komunikačné matice.
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Rozsah: 2 dni

Štyri kľúčové rozhovory so zamestnancom
Kurz „Štyri kľúčové rozhovory so zamestnancom“ je zameraný na zvýšenie efektívnosti riadiacich
pracovníkov, personalistov a všetkých, ktorí realizujú personálne rozhovory v situáciách týkajúcich sa hlavne prijímania pracovníkov, ukončenia skúšobnej doby, riešenia sťažností, upozornenia
na neuspokojivé výsledky (korekčný rozhovor), rozviazania pracovného pomeru.

Ciele výcvikového kurzu

• Naučiť alebo zdokonaliť účastníkov v technikách, potrebných pri realizácií jednotlivých typov personálnych rozhovorov, od výberových pohovorov až po nepríjemné, nepopulárne rozhovory.
• Zdokonaliť sa v komunikačných zručnostiach, ktoré sú potrebné pri realizácii týchto typov
personálnych rozhovorov.
• Uvedomiť si význam správneho vedenia personálnych rozhovorov ako efektívneho
nástroja riadenia.

Obsah

Typy rozhovorov v personálnej práci a kedy ich použiť
Chyby pri posudzovaní
• Neverbálne a verbálne prejavy správania.
• Techniky kladenia otázok a reakcie na ne.
• Aktívne počúvanie, empatia, vnímanie druhých.
Príprava, plánovanie a štruktúra rozhovoru:
1. prijímacieho,
2. pred ukončením skúšobnej doby,
3. korekčného (upozornenie na neuspokojivé výsledky),
4. pri rozviazaní pracovného pomeru.
• Riziká zlej a podcenenej prípravy.
Nácvik a videotréning vedenia rozhovoru:
1. prijímacieho,
2. pred ukončením skúšobnej doby,
3. korekčného (upozornenie na neuspokojivé výsledky),
4. pri rozviazaní pracovného pomeru.
Praktické rady
• Bariéry efektívneho rozhovoru.
• Podporné komunikačné techniky.
Lektori kurzu „Vedenie rozhovorov v personálnej práci“ dlhodobo pôsobili na pozícii HR manažérov vo významných spoločnostiach a majú praktické skúsenosti z oblasti personalistiky.
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Rozsah: 1 deň

Prehľad metód zlepšovania procesov
pre personalistov a koordinátorov vzdelávania
Ciele výcvikového kurzu

• Získať prehľad o najpoužívanejších
metódach zlepšovania procesov
a ich prínosoch.
• Posilniť kompetencie pri vytváraní
rozvojových programov v tejto oblasti.
• Zlepšiť schopnosť komunikovať
s odbornými útvarmi o cieľoch
a metódach tréningov.
• Zefektívniť prácu koordinátorov
tréningov.

Neustále zlepšovanie, LEAN, Six Sigma
DOE
8D
QFD

APQP/PPAP

MSA
FMEA

SPC

TPM

Mapovanie procesov
SOP

7 Waste, 5 Why, DMAIC, BSC
Yellow Belt, Green Belt, Black Belt

Na tréningu budú použité ukážky simulácií a hier využívaných počas tréningov.

Obsah

Ako prepojiť tréningové potreby s obsahom a metódami tréningu
• Trendy v tréningoch zlepšovania procesov - ukážky.
• Ako prepojiť tréning s praxou účastníkov.
Metódy popisu procesov a problémov
• Akými metódami je možné popísať proces?
• QFD – Ako preniesť do produktov a procesov požiadavky zákazníkov?
Metódy analýzy procesov (vysvetlené na simulácii/hre a praktických ukážkach)
• SPC – Štatistické metódy riadenia.
• DOE – Zlepšovanie procesu cez návrh experimentov.
Metodiky zlepšovania
• 8D – Riešenie reklamácií založené na PDCA.
• Lean Management, Six Sigma a Kaizen.
Ako merať prínosy tréningov
• Kirkpatrikov model založený na meraní spokojnosti účastníkov, zlepšenia znalostí,
zručností a aplikácie v praxi a vplyvu na výsledky.
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Rozsah: 1 deň

Rozvoj zamestnancov modelom 70 – 20 – 10

NOVÝ

Prieskumy aj prax v oblasti rozvoja zamestnancov poukazujú na zaujímavú skutočnosť a to, že na
efektivitu rozvoja zamestnancov má zásadný vplyv správny pomer medzi formálnym vzdelávaním,
priestorom pre aplikáciu naučeného v praxi a neformálnou podporou od kolegov a manažérov. Práve
tomu, ako správne namiešať rozvojový elixír pre konkrétne pracovné prostredie sa venuje tento kurz.

Ciele výcvikového kurzu
•
•
•
•
•

Osvojiť si princípy vzdelávania v modeli 70-20-10 a spoznať jeho výhody.
Inšpirovať sa ako zvýšiť efektivitu rozvoja zamestnancov a premeniť ich talent na výsledky.
Zlepšiť využívanie interných zdrojov a zapojiť nové nástroje pri rozvoji zamestnancov.
Naučiť sa navrhnúť vhodný mix rozvojových aktivít pre vaše firemné prostredie.
Zoznámiť sa s nástrojmi zapojenia kolegov a nadriadených do systému vzdelávania a rozvoja.

Obsah

Model 70 –20 –10
• Prideľovanie rozvojových projektov a úloh.
• Reálne úlohy, reálna zodpovednosť.
• Dôvera v zamestnanca ako predpoklad rozvoja.
• Učenie sa z chýb.
Ako sa učiť od skúsenejších?
• Mentoring a koučing vo firemnom rozvoji.
• Zdroje, ktoré máme doma.
• Cielené zdieľanie skúseností a odovzdávanie know-how.
• Samoštúdium a proaktivita v osobnom raste zamestnanca.
Formálne vzdelávanie a externé tréningy zručností
• Kedy je lepšie obrátiť sa na externého rozvojového partnera.
• Cielený rozvoj špecifických znalostí a zručností a ako zabezpečiť efektivitu.
Postrehy pre uplatnenie modelu vo vašej praxi
• Pomer formálneho a neformálneho vzdelávania podľa fázy rozvoja zamestnanca .
• Správny mix podľa typu organizácie a pracovných úloh.
• Systém rozvoja zamestnancov a dynamika firmy (rast, stabilita, transformácia).
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Rozsah: 1 deň

Životný cyklus zamestnanca

NOVÝ

Tréningový kurz je určený pre špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov,
recruiterov, a príbuzné manažérske pozície v oblasti strategického rozvoja.

Obsah

Viac ako na legislatívne otázky sa „životný cyklus zamestnanca“ zameriava na efektívny personálny manažment, holistický rozvoj zručností a transparentné hodnotenie výkonu.

Nábor

Ukončenie

Onboarding

Uznanie a benefity

Kariérny rozvoj

Tréningový kurz pokrýva nasledovné oblasti:
• Životný cyklus zamestnanca a pridaná hodnota efektívneho personálneho manažmentu.
• Potrebná skladba zamestnancov. Procesný pohľad a hierarchia zasadená do kontextu
organizačnej štruktúry podľa IDEF0 modelu.
• Zručnosti podľa organizačnej štruktúry: sektorové zručnosti, manažérske zručnosti,
tvrdé – „hard skills“, jazykové zručnosti a iné.
• Matice zručností a cielený rozvoj zamestnancov.
• Hodnotenie výkonu zamestnancov. Prehľad priamych a nepriamych metód merania
optimálneho výkonu zamestnancov.
• Systém odmeňovania a uznania. Korelácia medzi výkonom, rozvojom a benefitmi.
• Náklady na FTE verzus individuálna pridaná hodnota zamestnanca. Forecastovanie
nákladov a výnosov počas „životného cyklu zamestnanca“.
• Manažment náborových cyklov verzus nepredvídateľné výpovede pracovnej zmluvy.
• Nábor a onboarding založený na optimálnej skladbe zamestnancov.
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Rozsah: 2 dni

Presvedčivý predaj I
Kurz je určený predajcom, obchodným zástupcom, vedúcim obchodných oddelení a všetkým
pracovníkom spoločností, od ktorých sa očakáva aktívny prístup k zákazníkom. Presvedčivosť
a zvládnutie techník predaja je kľúčom k Vášmu úspechu.

Ciele výcvikového kurzu

• Zdokonaliť sa v presnej, vecnej a presvedčivej komunikácii so zákazníkom.
• Rozvinúť schopnosť aktívne počúvať a porozumieť potrebám a očakávaniam zákazníka.
• Zvýšiť efektívnosť obchodných zástupcov zdokonalením sa v technikách predaja: vyhľadávaní
zákazníkov, prvom kontakte so zákazníkom, prezentovaní produktov, prekonávaní námietok,
uzatváraní obchodu.

Obsah

Profesionálna obchodná komunikácia
• Istota, presnosť, vecnosť a presvedčivosť.
Presvedčivý predaj má svoj poriadok
• Pohľad na predaj ako na postupnosť krokov.
Znalosť produktu alebo služby
• Technické parametre produktu a služby, výhody produktu a služby.
• Predávanie úžitku ako základná filozofia obchodu.
• Úžitok ako argument, aby zákazník kúpil.
Zisťovanie potrieb
• Techniky kladenia otázok, porozumenie potrebám zákazníka.
Prezentácia produktu alebo služby
• Aký úžitok prinesie naša služba zákazníkom?
• Presvedčivosť prezentácie.
Prekonávanie námietok
• Príprava na námietky a technika ich prekonávania.
Uzatváranie obchodu
• Priebeh záujmu o produkt v čase, technika potvrdzovania.
• Nákupné signály, techniky uzatvárania obchodu.
Starostlivosť o zákazníka
• Dôležitosť starostlivosti o zákazníkov, spôsoby starostlivosti o zákazníkov.
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Rozsah: 2 dni

Presvedčivý predaj II
Kurz je určený predajcom, obchodným zástupcom, vedúcim obchodných oddelení a pracovníkom spoločností, od ktorých sa očakáva aktívny prístup k zákazníkom. Kurz nadväzuje na kurz
„Presvedčivý predaj – techniky predaja“.

Ciele výcvikového kurzu
•
•
•
•

Zdokonaliť sa v štruktúrovanom kladení otázok s cieľom presnejšej identifikácie potrieb.
Posunúť sa od predaja produktov k predaju riešení.
Zdokonaliť sa v presvedčivej argumentácii.
Naučiť sa čítať neverbálne prejavy zákazníka a získavať z nich spätnú väzbu pre ďalší
postup v obchodnom rokovaní.
• Naučiť sa identifikovať rôzne typy správania zákazníkov a prispôsobiť im spôsob a obsah
obchodného rokovania.

Obsah

Predajný cyklus
• Pohľad na predaj ako na postupnosť krokov.
• Krátke zhrnutie a zopakovanie poznatkov a skúseností z tréningu „Presvedčivý predaj“.
Štruktúrované kladenie otázok
• Rôzne zameranie otázok, vhodné kombinovanie otvorených a uzavretých otázok.
• Zhovorčiví a mlčanliví zákazníci. Ako sa efektívne dozvedieť to, čo potrebujem?
Predaj riešení
• Rozdiel medzi predajom produktu a predajom riešenia.
• S riešením akých potrieb a problémov zákazníka súvisí náš produkt?
• Ako pomocou niekoľkých produktov a súvisiacich služieb vytvoríme riešenie?
Presvedčivá argumentácia
• Technika TEL (tvrdenie, emócie, logika), štruktúra argumentácie.
Verbálna a neverbálna komunikácia pre pokročilých
• Čítanie neverbálnej komunikácie.
Identifikácia typov zákazníkov
• Základná typológia správania zákazníkov.
• Ako identifikovať typ správania zákazníka a aký prístup k nemu zvoliť?
Úvahy o systéme práce obchodníka
• Ako často kontaktovať klienta?
• Formy komunikácie: e-mail, telefón, pevná linka, mobil, osobné stretnutie.
• S kým komunikujem, kto je „decisionmaker“ a robí rozhodnutia?
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Rozsah: 2 dni

Vyjednávanie v obchodnom jednaní
Kurz „Vyjednávanie v obchodnom jednaní“ je určený predajcom, obchodným zástupcom, vedúcim obchodných oddelení, ktorí majú možnosť poskytnúť zákazníkom určité výhody alebo zľavy
a zároveň sa od nich očakáva, že s týmito možnosťami budú narábať efektívne, tak, aby
z jednotlivých obchodných prípadov dosiahli maximálny zisk.

Ciele výcvikového kurzu

• Zdokonaliť sa vo vyjednávaní so zákazníkom o podmienkach dodávky a cene tak,
aby výsledok vytváral predpoklady na dlhodobú spoluprácu.
• Uvedomiť si dôležitosť prípravy na vyjednávanie a spracovať si prípravu na jednania,
ktoré účastníkov v najbližšom čase čakajú.
• Zdokonaliť sa v komunikačných a taktických zručnostiach, ktoré sú potrebné
v jednotlivých fázach vyjednávania a zvýšiť presvedčivosť svojej argumentácie.
• Naučiť sa využívať vyhodnotenie vyjednávania na neustále zlepšovanie svojich
vyjednávacích zručností.

Obsah

Vyjednávanie
• Kontext vyjednávania a pozícia vyjednávača, chyby pri vyjednávaní.
• Test schopností vyjednávania, prístupy k vyjednávaniu.
Príprava na vyjednávanie
• Získať fakty, pohľad z dvoch strán, stanovenie cieľov.
• Analýza partnera a stanovenie stratégie a taktiky.
Priebeh vyjednávania
• Fázy vyjednávania, diskusia, návrhy, dohoda.
• Presviedčanie a argumentácia.
• Námietky pri vyjednávaní.
Umenie reflexie
• Učenie sa z úspešných a neúspešných vyjednávaní.
Vyhodnotenie vyjednávania
• Zhodnotiť, či sme dosiahli svoje ciele.
• S odstupom zhodnotiť plnenie dohody.
Súčasťou tréningu je hra, v ktorej sa ocitneme v roly vyjednávača. Nasleduje analýza poznatkov
a skúseností z tejto hry a nakoniec ich aplikácia do našej praxe vyjednávania so zákazníkmi.
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Rozsah: 1 deň

Obchodník pred webkamerou
ONLINE kurz vedený lektorom na diaľku

NOVÝ

Obdobie koronakrízy inšpirovalo veľké množstvo klientov využívať webkameru ako bežnú
súčasť komunikácie s okolím. Niektorí z nich dokonca začali používanie videokonferenčných
prostriedkov od dodávateľov služieb automaticky požadovať. Obchodníci, ktorí sa vedia novej
požiadavke prispôsobiť, získavajú u týchto klientov body navyše. Chcete k nim patriť?

Ciele výcvikového kurzu

• Naučiť obchodníkov, ako efektívne a úspešne komunikovať s klientom prostredníctvom
webkamery.

• Naučiť ich rozoznať, ktoré rokovania si vyžadujú osobnú formu a ktoré môžu prebehnúť
online.

• Vybaviť obchodníkov potrebnými zručnosťami pre sebaisté ovládanie softvéru pre online
prenos.

• Profesionálne zvládnuť najčastejšie ťažké situácie, ktoré vznikajú počas online rokovaní.
• Vylepšiť vizuálnu stránku prezentácie obchodníka, firmy, služby či produktu na diaľku.

Obsah

Výhody komunikácie a rokovania s klientom cez webkameru
Obchodník pred webkamerou
• Správne osvetlenie, akú časť tela má kamera zaberať, tréning pohľadov do kamery atď.
Zvládnutie technickej stránky
• Prehľad softvérov pre online rokovania, 8 funkcií programov, ktoré musí obchodník dôverne poznať (zdieľanie obrazovky, ako odoslať klientovi pozvánku, nastavenie mikrofónu
a kamery atď.).
• Vizualizácia 3-2-1 pre online prostredie (PowerPoint - tri kľúčové vychytávky, grafická úprava na dve kliknutia, atraktívne animácie jedným mávnutím).
Príprava na online rokovanie/vyjednávanie
Štruktúra online rokovania s klientom
• Úvod – prvé vety pri online stretnutí, nastavenie pravidiel; hlavná časť – štruktúra troch
krokov; záver – „úder“ na koniec; čomu venovať pozornosť po skončení online rokovania?
Komunikačná stránka online rokovania
• Špecifiká neverbálnej komunikácie pred kamerou (neverbálny mlynček, blízko či ďaleko?)
• Verbálna komunikácia v online prostredí – aby klient nielen počul, ale aj rozumel.
Zvládanie nepríjemných situácií v online prostredí
• Klient stráca pozornosť, zvoní mu mobil, zvládanie technických problémov (výpadok kamery, zvuku, online spojenia a pod.)
Praktické tipy
• Ako prezentovať prospekt, cenník, predmet; odkazy v chate, technika „Malé kontrakty“ pre
udržanie pozornosti. Ako zistiť, nakoľko sa klientovi online rokovanie so mnou páčilo?
Online kurz je vedený lektorom v reálnom čase a je vysoko interaktívny. Obsahuje praktický nácvik.

Rozsah: 1 deň

Každý telefonát je príležitosť
Kurz „Každý telefonát je príležitosť“ je určený operátorom call centier, ako aj všetkým, ktorí
môžu servisný telefonát preklopiť na ďalší predaj produktov alebo realizujú obchod pomocou
telefónu, prípadne dohadujú stretnutia pre obchodníkov. Je vhodný pre operátorov call centier
zameraných na predaj.

Ciele výcvikového kurzu

• Zdokonaliť účastníkov v preklopení servisného telefonického rozhovoru na predajný.
• Naučiť účastníkov zaujať potenciálneho zákazníka, aby bol ochotný komunikovať počas
celého telefonického rozhovoru.

• Naučiť účastníkov využívať základné predajné techniky v telefonickej komunikácii
so zákazníkom.

• Rozpoznať cez telefón nákupné signály od zákazníka a vedieť uzatvoriť obchodný rozhovor
realizovaním objednávky alebo dohodnutím stretnutia.

• Precvičiť si v rámci audiotréningu praktické komunikačno-obchodné situácie.

Obsah

Vznik príležitostí a predaj po telefóne
• Ako vznikajú príležitosti na predaj pri servisných telefonických rozhovoroch?
• Výhody a ohraničenia predaja po telefóne.
Využitie príležitosti a proces predaja po telefóne
• Preklopenie servisného telefonického rozhovoru na predaj ďalších služieb.
• Štruktúra obchodného telefonického rozhovoru.
• Prvý kontakt so zákazníkom. Ako zaujať, aby zákazník neukončil hovor skôr než začnem?
Predávanie úžitku a zisťovanie potrieb
• Overovanie a zisťovanie potrieb, otázky, ako zapojiť zákazníka do rozhovoru.
Prezentácia
• Vzbudenie záujmu zákazníka o ponúkané produkty.
• Ako si vytvoriť priestor na prezentáciu? Prezentácia ponuky.
Prekonávanie námietok
• Námietky v úvode telefonátu (nemám čas, nezaujíma ma to atď.).
• Námietky po prezentácii, prekonávanie námietok, metodika, argumentácia.
Získavanie súhlasu
• Uzatváranie obchodu, získanie objednávky.
• Dohodnutie termínu stretnutia pre obchodného zástupcu.
Tréning modelových obchodných rozhovorov

31

Rozsah: 2 dni

Ako úspešne komunikovať – cieľom je
porozumenie
Kurz „Ako úspešne komunikovať“ je určený každému, kto cíti priestor na zlepšenie svojej komunikácie, každému, kto si uvedomuje alebo aj neuvedomuje, že na nedorozumeniach so svojimi
kolegami a kolegyňami má tiež svoj podiel. Kurz je realizovaný zážitkovou formou. Účastníci si
zahrajú niekoľko komunikačných hier, ktoré im pomôžu uvedomiť si, v čom majú zlepšiť svoje
komunikačné zručnosti a hneď v nasledujúcich cvičeniach budú mať priestor na ich zlepšovanie.

Ciele výcvikového kurzu

• Zdokonaliť a rozvinúť komunikačné schopnosti účastníkov tak, aby v kontakte so spolupracovníkmi nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam.
• Zdokonaliť sa v presvedčivej komunikácii.
• Rozvinúť schopnosti pracovníkov efektívne zvládať praktické komunikačné situácie.

Obsah

Komunikačná hra (úvodné zážitkové cvičenie s podrobnou analýzou), na základe analýzy sa podľa
potreby systematicky preberajú nižšie uvedené témy obohatené o vhodné cvičenia a krátke nácviky
rozvíjanej zručnosti.
Komunikácia – cieľom je porozumenie
• Prečo si nerozumieme, ako predísť nedorozumeniam? – Spätná väzba.
Verbálna komunikácia
• Význam slov, zámer slovných oznámení, pozitívne vyjadrovanie.
Neverbálna komunikácia
• Význam neverbálnej komunikácie.
Aktívne počúvanie
• Čo všetko strácame, ak nepočúvame svojich partnerov v komunikácii?
• Aktívne počúvanie ako prevencia konfliktov.
Vertikálna a horizontálna komunikácia
• Riešenie vybraných komunikačných situácií (ako sa porozprávať s kolegom, ktorý mi včas nedodáva podklady na prácu alebo so šéfom, ktorý mi nešpecifikuje priority úloh, a tak často robím
na tom, čo mohlo počkať a súrne veci nestíham; riešenia, ktoré pomáhajú odstraňovať stres a sú
prevenciou vzniku konfliktov).
Komunikačná hra (zážitkové cvičenie s podrobnou analýzou práce s faktmi a domnienkami).
Fakty a domnienky
• Ako vo svojej komunikácii pracujem s faktmi a domnienkami?
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Rozsah: 1 deň

Komunikácia v medzinárodnom tíme
– interkultúrna komunikácia
Rastúci počet zahraničných pracovníkov a medzinárodné prostredie vo firmách prináša nové,
neštandardné situácie, ktoré vznikajú pri komunikácii a spolupráci s inou kultúrou. Kurz je
určený všetkým, ktorí pracujú v medzinárodnom kolektíve a chcú sa naučiť efektívnejšie
spolupracovať s inými kultúrami.

Ciele výcvikového kurzu

• Zlepšenie porozumenia a spolupráce s pracovníkmi z inej kultúry.
• Pripraviť účastníkov kurzu na nedorozumenia, ktoré vznikajú pri komunikácii
v medzinárodnom prostredí a ako im predchádzať.
• Naučiť sa zvládať neštandardné situácie, ktoré pri kontakte s inou kultúrou nastávajú.
• Ukázať účastníkom odlišnosti v kultúrach, pochopiť a akceptovať ich inakosť.

Obsah

Čo je to kultúra
• Prečo sme rozdielni – zážitková hra.
S kým sa stretávame
• S akými kultúrami sa môžeme pri svojej práci stretnúť.
3 kľúče k porozumeniu
• Definovanie zvláštnosti. Podpora poznávania. Rozvoj spolupráce.
Radar
• Identifikácia odlišností.
• Odporúčania na predchádzanie nedorozumeniam.
Kultúrny šok
• Pomenovanie štádií kultúrneho šoku a ako mu predchádzať.
• Ako dosiahnuť rýchlejšiu adaptáciu.
Ako nás cudzinci vnímajú
• Iný pohľad na našu kultúru a to, v čom sme my pre cudzincov zvláštni.
Hofstedeho model
• Pochopenie kultúrnych rozdielov na prípadových štúdiách.
• Ako predchádzať nedorozumeniam.
Empatia
• Cvičenie citlivosti na kultúrne rozdiely.
• Akceptácia inakosti.
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Rozsah: 2 dni

Prevencia a riešenie konfliktov
Kurz „Prevencia a riešenie konfliktov“ je určený vedúcim pracovníkom, ako aj všetkým,
ktorí prichádzajú v kontakte so spolupracovníkmi do konfliktných situácií alebo situácií,
v ktorých vzniká napätie. Ak správne zvládneme napätie a rôzne názory na tú istú vec, môžu
byť zdrojom dobrých riešení, ak ich nezvládneme, môžu byť zdrojom zničujúcich konfliktov.

Ciele výcvikového kurzu

• Rozvinúť schopnosť pracovníkov efektívne sa vyrovnávať s problémovými a konfliktnými
situáciami.
• Zvládnuť techniky riešenia konfliktu.
• Uvedomiť si, aký preferovaný štýl riešenia mám, aké sú jeho výhody a nevýhody.
• Zdokonaliť sa v prevencii konfliktov.

Obsah

Riešenie problémov
• Dôvod, vznik, 5 krokov riešenia problémov, riešenie problémov v skupine.
• Ako rozvíjať svoje schopnosti riešiť problém?
Konflikt v pracovnom tíme
• Typy konfliktov, zdroje konfliktov, charakteristiky a etapy vývoja konfliktu.
• Dôsledky neriešených konfliktov.
Prevencia konfliktov
• Napätie ako tvorivá súčasť práce v tíme.
• Identifikácia potenciálnych konfliktov a možné preventívne opatrenia.
Komunikácia a jej úloha pri riešení problémov a konfliktov
• Cieľ a modely komunikácie, prvky verbálnej komunikácie, pozitívne vyjadrovanie.
Komunikačné techniky
• Scenár, využitie asertivity pri riešení problémov a konfliktov.
Prekonávanie konfliktov
• Pozícia vzťahu a ocenenia, techniky prekonávania konfliktov.
• Vystupovanie po rebríku, analýza silového poľa, tlmenie hnevu.
Ja a konflikt
• Aký je môj preferovaný štýl riešenia konfliktu?
Emocionálne prvky v konfliktoch
• Hnev a jeho tlmenie.
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Rozsah: 2dni

Ako komunikovať s audítormi
Schopnosť efektívne komunikovať stav vecí a plánované opatrenia má veľký vplyv na
výsledok interných aj externých auditov. Tento kurz je určený pracovníkom, ktorí potrebujú
počas auditov zrozumiteľne prezentovať informácie, správne argumentovať a zvládnuť rôzne
komunikačné štýly v komunikácii s audítorom.

Ciele výcvikového kurzu

• Posilniť komunikačné zručnosti účastníkov pre efektívnu komunikáciu s interným/externým audítorom.
• Rozvinúť schopnosť zrozumiteľnej prezentácie informácií, argumentáciu a asertívnu komunikáciu.
• Naučiť sa profesionálne zvládať záťažové situácie a emócie v komunikácii s audítorom.

Obsah

Situácie z praxe účastníkov – čerpáme z reálnych skúseností
Cvičenie obohatené o rozbor metodických videí a reálnych situácií.
Čo všetko zvyšuje riziko v komunikácii s audítorom?
Účinná komunikácia s audítorom
• Dôvody nedorozumení v rozhovore s audítorom a ako im predísť.
• Štýly správania sa audítorov v komunikácii s pracovníkom: ako ich identifikovať a zvoliť
správny komunikačný štýl.
• Praktické nástroje verbálnej komunikácie, ktoré pomáhajú viesť rozhovor a znižujú napätie.
Praktické nástroje neverbálnej komunikácie pri komunikácii s audítorom.
Príprava a vedenie rozhovoru s audítorom
• Príprava stratégie pre rozhovor s audítorom: stratégie pre spoluprácu, reakcia na opačný
názor, vyhýbanie sa, ústup, konfrontácia, kompromis.
• Efektívna komunikácia informácií a faktov, argumentácia. Kedy je bezpečné byť v rozhovore aktívny, kedy položiť otázku, ako viesť rozhovor k cieľu.
Tréning konkrétnych situácií z praxe účastníkov
• Najčastejšie a vybrané situácie účastníkov z auditu.
• VIDEO tréning role play modelových auditových situácií z praxe účastníkov.
Zvládanie stresu pri ťažkom rozhovore s audítorom
• Prevencia – praktické protistresové postupy a cvičenia pred záťažovým stretnutím.
• Intervencia – čo môžem spraviť počas záťažového stretnutia.
• Opatrenia po skončení záťažovej situácie, relaxačné a iné podporné opatrenia.
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Rozsah: 1 deň

Tréning vizuálnej komunikácie – Doodling
Kurz „Doodling“ je určený každému, kto sa chce naučiť kresliť vizuálne poznámky, kto potrebuje
obohatiť svoje prezentácie o prvky pútajúce pozornosť, alebo kto hľadá vhodný nástroj na kreatívne riešenie problémov. Kreslenie zvyšuje koncentráciu a zapamätateľnosť informácií. Je to účinný
spôsob zaznamenávania komplexných ideí, použiteľný individuálne aj pri tímovej práci. Jednoduché
kresby sú efektívnejšie ako slovné opisy. Kurz je zostavený tak, že sprevádza účastníka od kreslenia
základných tvarov až po storytelling – vytvorenie príbehu zo sekvencie obrázkov. Pre účasť na kurze
nie je potrebná žiadna predchádzajúca skúsenosť s kreslením.

Ciele výcvikového kurzu

•
•
•
•

Posilniť sebadôveru účastníkov vo vlastný kreatívny prejav.
Naučiť sa základy doodlingu, vytvárať vizuálne poznámky, príbehy a mapy.
Zlepšiť prepájanie verbálnych a vizuálnych informácií.
Podporiť a rozvinúť zručnosť vizuálneho myslenia.

Obsah

Doodling – základy kreslenia pre každého
• 5 základných elementov kreslenia.
• Vizuálna abeceda, vizuálna gramatika, vizuálne slovníky.
• Začíname kresliť – jednoduché predmety, autoportrét.
Stavebné prvky vizuálnej abecedy
• Základné emócie a črty tváre.
• Od základných tvarov po kresby.
• Písmená, nápisy, rozdeľovače, ikony, šípky, odrážky.
Vizuálne slovníky
• Kreslíme ľudí, budovy, predmety, činnosti.
• Piktogramy, ideogramy, vizuálne metafory.
Možnosti doodlingu v praxi
• Doodling pri prezentovaní (pozerám, vidím, predstavujem si, ukazujem).
• Life sketching – záznam prezentácií, porád.
Storytelling
• Elementy príbehu.
• Opis problému pomocou sekvencie obrázkov.
Vizuálne mapy
• Vizualizácia riešenia problému.
• Plánovanie riešenia ako postupnosti krokov. Kreslenie jednotlivých etáp.
• Prezentácia.
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Myšlienkové mapy ako ich nepoznáte
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Potrebujete si logicky a efektívne roztriediť a vizualizovať informácie? Dostávate sa do situácií,
v ktorých potrebujete podrobne „zmapovať“ a vyriešiť problém? Chcete urobiť jednoduchý a zrozumiteľný zápis z mítingu? Potrebujete pripraviť prezentáciu? Nedarí sa Vám naštartovať kreativitu?
Pri všetkých týchto situáciách môžete použiť myšlienkové mapy. Ako ich správne vytvoriť sa dozviete na tomto kurze, z ktorého si odnesiete aj vlastnú myšlienkovú mapu. Oblasti a situácie, na
ktorých bude prebiehať simulácia tvorby myšlienkových máp, budú vyberané z Vašej praxe.
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Rozsah: 2 dni

Kreativita I
Ako získať skutočne dobré nápady
Chcete byť neustále efektívnejší, vytvárať rýchlo
použiteľné inovácie, a tak efektívne reagovať na nové
požiadavky zákazníkov a tvorivo pristupovať
k problémom a úlohám, ktoré prináša riadenie
a rozvoj organizácií? Kurz „Ako získať skutočne dobré
nápady“ je určený všetkým, ktorí chcú do svojej činnosti
alebo do tímu, ktorý riadia, vniesť viac ťahu za novými
a tvorivejšími riešeniami.
Kurz je plný zážitkových a kreatívnych činností
s cieľom urobiť kreatívny skok a v atmosfére
tvorivého nadšenia nájsť nápady a riešenia, ktoré nám
poskytnú konkurenčnú výhodu, potrebnú na prežitie
a úspech v súčasných krízových časoch.

Ciele výcvikového kurzu

• Porozumieť kreatívnemu procesu a zažiť skok do priestoru tvorivého myslenia.
• Zdokonaliť sa v metódach rozvoja svojho kreatívneho potenciálu, ako aj potenciálu svojich
spolupracovníkov, občas nezaškodí zalietať si vo svojej fantázii.
• Na konkrétnych prípadových štúdiách si vyskúšať kreatívne postupy riešenia úloh.
• Zvládnuť niektoré kreatívne techniky.

Obsah

Kreativita
• Koláž na tému kreativita, čo je to kreativita, rozvoj kreativity, kreativita v práci.
• Kreatívny skok (myšlienkový bungee jumping), ramienko na šaty (čo sa tu asi bude diať).
Učíme sa od géniov
• Kreatívna osobnosť, malá a veľká kreativita.
• Reštrukturalizácia problému, vizualizácia, kvantita plodí kvalitu, myslenie v protikladoch,
myslenie v metaforách, zvedavosť a vytrvalosť.
Kreatívny proces
• Krok tri OSVIETENIE (to je ono!!!) neprichádza
len tak.
• Čo je pred osvietením a čo po ňom, aby vznikali
naozaj dobré a použiteľné nápady?
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Kreatívne techniky
• Hore a dolu, Ničnerobenie, Negatív,
Náhodné slovo, Nájdené predmety – práca
s metaforou a trochu klasiky po novom:
deštruktívne-konštruktívny brainstorming.
• Technika Osbornov zoznam, Mysliace klobúky.
• Po dobrom nápade si treba hodiť blatom
(aj toto zažijete), niekedy to pomôže.
Navštíviť tento kurz je naozaj dobrý nápad
Na kurz Kreativita I, ktorý je zameraný na získanie
nových nápadov, nadväzuje kurz „Majstrovstvo tvorivých nápadov“, v ktorom pokračujeme v rozvíjaní kreativity a potenciálu inovatívneho myslenia.
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Rozsah: 2 dni

Kreativita II
Majstrovstvo tvorivých nápadov
Kurz „Majstrovstvo tvorivých nápadov“ voľne nadväzuje
na kurz „Ako získať skutočne dobré nápady“.
Prejavom kreativity je rôznorodosť. Ako ju dosiahnem,
ak s jedným tímom riešim viac inovatívnych a tvorivých
úloh? Využívanie iných „pokročilejších“ kreatívnych techník je tá najlepšia cesta.

Ciele výcvikového kurzu

• Rozvoj osobného a tímového tvorivého potenciálu.
• Osvojiť si techniky – stoličky W. Disneyho,
Laddering, Kreatívne scenáre atď.
• Posilniť kreatívne časti inovačných procesov.

Obsah

Veľkonočný ostrov
• Hra zameraná na rozvoj inovatívneho myslenia.
Funky inovácie
• Inšpirácia z knihy Funky Business – necháme sa inšpirovať funky inováciami. Porovnáme dve
fiktívne firmy: „Funky, a. s.“ a „Nemenná, a. s.“
• Čakajú nás zaujímavé paradoxy.
• „Prestaňte s karaoke, zaveďte nejakú novinku a budete na nejaký čas výnimoční a konkurencieschopní.“ Funky Business, Kjell A. Nordström & Jonas Ridderstråle
Kreatívne techniky II
• Do našej tašky pribudnú nové kreatívne techniky: Ladderring, Iný pohľad, Brainwriting,
Myšlienkové mapy a Posvätné kravy.
Moderovanie kreatívnych porád
• Vyskúšame si moderovanie kreatívnych porád. Unudím svoj tím k smrti alebo rozprúdim
správnu kreatívnu atmosféru nabitú energiou?
• Čo moderátor má a čo nemá robiť?
• Ako znie zázračná otázka?
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Stoličky W. Disneyho
• Snívajúci rojko.
• Realista.
• Kritik.
Kreatívne scenáre
Riadenie v turbulentnej dobe si vyžaduje mať
pripravených viac alternatív, rôzne scenáre, lebo
plány je potrebné príliš často meniť.
Zvládnutie techniky Scenáre Vám dá možnosť
pružne a rýchlo reagovať na nové podnety
(pružnosť a rýchlosť nemusí byť improvizácia).
A nakoniec sa pozrieme do krištáľovej gule,
ako bude vyzerať budúcnosť…
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Rozsah: 2 dni

Prezentačné zručnosti I
Jasne, stručne, bez zlozvykov a trémy
Kurz „Prezentačné zručnosti I“ je určený všetkým, ktorí pri svojej práci potrebujú prezentovať
svoje zámery alebo výsledky pred malou skupinou poslucháčov.

Ciele výcvikového kurzu

•
•
•
•

Rozvinúť schopnosť efektívne a efektne prezentovať.
Nacvičiť prípravu prezentácie tak, aby bola jednoduchá, logická a pútavá.
Identifikácia a odstránenie najčastejších prezentačných chýb a zlozvykov.
Zdokonaliť verbálnu a neverbálnu stránku prezentovania.

Obsah

Príprava prezentácie
• Stanovenie cieľa prezentácie, analýza poslucháčov, analýza postojov, obsahu.
• Tvorba štruktúry prezentácie – úvod, stred a záver.
Neverbálna stránka prezentácie
• Gestikulácia, očný kontakt, držanie tela.
• Prezentácia zámeru posediačky, prezentácia zámeru postojačky.
Verbálna stránka prezentácie
• Vyhýbanie sa slovu „ja“, otázky a diskusia, aktívne počúvanie.
• Práca s hlasom: intonácia a dynamika.
Argumentácia úžitkom
• Argumentovanie úžitkom z pohľadu cieľovej skupiny.
• WIIFM – „What’s in it for me?“ – ponúkať hodnotu poslucháčom.
Príprava a využitie vizuálnych pomôcok
• Pravidlá prípravy „slidov“. Používanie multimediálneho dataprojektora, flipchartu,
bezdrôtového prezentéra, písomných podkladov a pomôcok.
Chyby pri prezentovaní
• Poviem všetko, čo viem, výplnkové slová, mimovoľné pohyby, strnulosť, chýbajúci očný kontakt a i.
Zvládanie trémy
• Cvičenia, dychové cvičenia a drobné triky na prekonanie trémy.
Tréning prezentovania – intenzívny videotréning
V kurze „Prezentačné zručnosti I“ sa kladie dôraz na intenzívny videotréning prezentovania.
Kurz má obmedzený počet účastníkov (max. 8). O zaradení do kurzu rozhoduje termín prijatia
prihlášky a zaplatenia zálohy.
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Rozsah: 2 dni

Prezentačné zručnosti II
Presvedčivosť, profesionalita a komunikácia s publikom
Kurz voľne nadväzuje na kurz „Prezentačné zručnosti I“ a je zameraný na zdokonalenie
argumentácie a zvýšenie presvedčivosti vystúpenia. Dôraz sa kladie na interaktivitu
a schopnosť pracovať s publikom.

Prework – príprava prezentácie z praxe účastníkov v dĺžke cca 3–5 minút.

Ciele výcvikového kurzu

•
•
•
•
•

Zvýšiť presvedčivosť prezentácie pomocou zrozumiteľného vyjadrovania a rétoriky.
Naučiť účastníkov presvedčivo argumentovať a zvládať možné námietky poslucháčov.
Naučiť sa vnímať poslucháčov a vhodne reagovať na ich neverbálne signály.
Zdokonaliť účastníkov v schopnosti diskutovať a viesť diskusiu spojenú s prezentáciou.
Naučiť účastníkov vhodne reagovať na náročné situácie pri prezentovaní.

Obsah

Videotréning prezentácie z preworku
Profesionálna príprava prezentácie
• Ako vplýva cieľ a charakteristiky skupiny poslucháčov na obsah na spôsob prezentovania.
Argumentácia
• Argumentácia TEL, uvádzanie faktov. Racionálny apel, zapojenie citov, emocionálny apel.
• Technika SIMONA.
Neverbálna stránka prezentácie pre pokročilých
• Využívanie priestoru pri prezentovaní.
• Sledovanie neverbálnych signálov publika a vhodné reagovanie na ne.
Diskusia k prezentácii
• Otvorenie diskusie, odpovedanie na otázky, ukončenie diskusie.
Ťažké situácie pri prezentovaní
• Nezáujem účastníkov, vyrušovanie, otázky od témy, zvládanie ticha, rozvoj schopnosti
reagovať na tlak.
Zrozumiteľné vyjadrovanie a rétorika
• Tréning jednoduchého vyjadrovania.
• Vybrané rétorické techniky.
Odporúčania – tipy a triky na zvýšenie presvedčivosti prezentácie
V kurze „Prezentačné zručnosti II“ sa kladie dôraz na intenzívny videotréning prezentovania.
Kurz má obmedzený počet účastníkov (max. 8). O zaradení do kurzu rozhoduje termín
prijatia prihlášky a zaplatenia zálohy.
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Rozsah: 1+1 deň

Prezentačné zručnosti ŠPECIÁL
Pripravte sa sami a trénujte s nami
Kurz „Prezentačné zručnosti ŠPECIÁL“ je určený všetkým, ktorí chcú dosiahnuť maximálny
posun za čo najkratší čas strávený na tréningu.
Kombináciou intenzívnej prípravy pred školením a medzi jednotlivými dňami školenia je možné
väčšinu času na kurze venovať intenzívnemu videotréningu a získať odporúčania, tipy a triky
šité na mieru pre Vás. K príprave Vám poskytneme inštrukcie, podklady a nami vytvorené
videá, pomocou ktorých zvládnete prípravu Vašej prezentácie samostatne. Na kurze si ju následne natrénujete pred publikom a vylepšíte a bude Vám poskytnutá rozvojová spätná väzba.

Postup

Pred školením – Príprava prezentácie pomocou inštruktáže, podkladov a videí.
Počas školiaceho dňa č. 1:
• Intenzívny videotréning pripravenej prezentácie.
• Spätná väzba od lektora a skupiny - zlepšovanie prezentačných zručností.
• Získanie nových odporúčaní k vylepšeniu prezentácie.
Medzi školiacimi dňami (máte čas mesiac) – vylepšenie prezentácie pomocou inštruktáže,
podkladov a videí.
Počas školiaceho dňa č. 2:
• Intenzívny videotréning vylepšenej prezentácie s nácvikom reagovania na poslucháčov.
• Spätná väzba od lektora a skupiny.
• Získanie praktických rád k tomu, ako zvýšiť presvedčivosť a viesť diskusiu.

Ciele výcvikového kurzu
•
•
•
•
•
•
•

Cez intenzívny videotréning zlepšiť schopnosť efektívne a profesionálne prezentovať.
Naučiť sa, ako si pripraviť prezentáciu, aby bola jasná, stručná, pútavá a presvedčivá.
Zdokonaliť verbálnu aj neverbálnu stránku prezentovania.
Odstrániť najčastejšie prezentačné chyby a zlozvyky a prekonať trému.
Naučiť sa presvedčivo argumentovať a zvládať námietky poslucháčov.
Naučiť sa vnímať poslucháčov a vhodne reagovať na ich neverbálne signály.
Zdokonaliť sa v schopnosti diskutovať a viesť diskusiu spojenú s prezentáciou.
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Obsah – deň č. 1

Intenzívny videotréning prezentovania so spätnou väzbou zameranou na:
• prípravu prezentácie,
• verbálnu a neverbálnu stránku prezentácie,
• argumentáciu úžitkom a WIFM´s,
• identifikáciu a odstránenie chýb pri prezentovaní,
• zvládanie trémy.
Na základe videotréningu získate odporúčania, tipy a triky šité na mieru pre Vás.

Obsah – deň č. 2

Obsah - deň č.2
Intenzívny videotréning prezentovania so spätnou väzbou zameranou na:
• pokročilú argumentáciu a presvedčivosť,
• riadenie diskusie k prezentácii,
• odpovedanie na otázky a zvládanie námietok,
• reagovanie na neverbálne signály z publika,
• a samozrejme tiež všetky oblasti zahnuté v predošlej časti.
Opäť získate na základe videotréningu nové odporúčania, tipy a triky šité na mieru
pre Vás.
OBA ŠKOLIACE DNI PREBIEHAJÚ FORMOU INTENZÍVNEHO VIDEOTRÉNINGU.
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Rozsah: 2 dni

Presentation Skills in English I
The “Presentation Skills” Course in English is designed for all, who need to present their plans or
results of their work in front of a small group of listeners and want to work hard on their professional performance while presenting. The course is focused on eliminating disruptive elements in
presenter‘s speech, learning how to structure a logical presentation, be convincing and eliminate
or dissolve potential nervousness related to presenting.

Training Goals
•
•
•
•

Develop presenter’s presentation skills and apply those skills effectively.
Preparing of sample presentations (simple, logical, convincing).
Teach participants how to attract their audience‘s attention and get convincing.
Improve verbal and non-verbal part of a presentation.

Contents

Preparing a presentation
• Presenting in front of a small group of listeners, setting goals of presentation, target
group audience, approach analysis, preparing of contents, presentation
structure–introduction, midpoint and conclusion.
Preparation and working with visual aids
• Rules how to prepare slides, working with multimedia data projector, flipchart, notes.
Verbal side of a presentation
• Avoiding word “I/me”, argumentation by benefits, various types of argumentation,
questions and discussion, active listening.
Non-verbal aspects of a presentation
• Gesticulation, eye contact, body language, purpose of presenting while sitting, presenting
while standing, how does target audience size influence the nonverbal part of presentation.
Convincing Presentation
• Presenting facts, rational appeal, involvement of feelings, emotional appeal.
Copying with stage-fright
• Practicing, breathing exercises and small tricks how to cope with stage-fright.
Presentation skills Training – Intensive video-training
Main focus of this Training Course is intensive video-training. Number of participants per course
is limited (max 8). This course is available for participants with advanced command of English.
Your eligibility to this Course depends on the date we receive your application and registration
deposit.
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Rozsah: 2 dni

Presentation Skills in English II
The “Advanced Presentation Skills II” Course is intended for all who wish and need to present
own plans and/or project results in front of a small work group. This Course is a follow up
for “Presentation Skills I” Course focused on improving in argumentation by increasing
confidence when presenting.

Training Goals
•
•
•
•

Develop skills for convincing and logical argumentation.
Use simple and precise expressions.
Improve skills to captivating listeners and get persuasive.
Improve in ability to discuss and lead discussion while presenting.

Contents

Strategy Review – Prepare Presenting A Short Contribution
• Setting of goals for presenting.
• Analysis of target group, approach analysis.
• Prepare contents, structure (introduction, mid- and closing).
• Organization, technical support, visual aids.
• Verbal part of presentation, rhetoric rules.
Argumentation
• Argumentation techniques, argumentation beneficial to target group.
• Argumentation techniques (arguments-emotions-logic), stating facts.
• Rational appeal, emotions, emotional appeal.
Non-Verbal Part Of Presentation For Advanced
Discussion
• Rules, facilitated discussion.
Training “Simple Expressions”
Training “Presenting Your Own Contribution” – Interactive Video Training

Course Characteristics

Main focus of this Training Course is intensive video-training. Number of participants per
course is limited (max 8). This course is available for participants with advanced command of
English. Your eligibility to this Course depends on the date we receive your application and
registration deposit.
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Rozsah: 2 dni

Asertivita
Kurz „Asertivita“ je určený vedúcim pracovníkom, ako aj všetkým, ktorí sa v kontakte so spolupracovníkmi dostávajú do situácií, kedy je potrebné udržať rovnováhu medzi vzťahmi
a cieľovou orientáciou a kde akékoľvek snahy o manipuláciu majú negatívny dopad na pracovný
tím.

Ciele výcvikového kurzu

• Zvládnuť asertívny spôsob komunikácie, ktorý pomáha účinne presadzovať ciele organizácie a
podporuje budovanie priamej a priaznivej atmosféry na pracovisku.
• Naučiť sa jasne vyjadrovať svoje požiadavky a pocity.
• Identifikovať manipulatívne spôsoby správania spolupracovníkov a primerane ich riešiť.
• Naučiť sa prijímať kritiku a odmietnutie bez pocitu urážky a zvládnuť umenie konštruktívne
kritizovať.

Obsah

Definícia a podstata asertivity
• Asertívny spôsob komunikácie a správania.
• Asertivita nie agresivita, zabránenie manipulácii v pracovných vzťahoch.
Asertívne ľudské práva
• Asertivita v horizontálnych vzťahoch a vo vzťahoch nadriadený – podriadený.
Asertívne formy správania
Asertívne komunikačné techniky pre vedúcich pracovníkov (a nielen pre nich)
• Technika otvorených dverí, technika selektívneho ignorovania.
• Prijateľný kompromis, technika Ako povedať „nie“.
• Scenár, ako sa vysporiadať s nežiaducim správaním spolupracovníkov.
Pracovná asertivita
• Uvedomenie si svojich silných stránok.
• Ako byť stručný, presný, ako sa vyhnúť „vate“ pri komunikácii s kolegami?
Kritika. Ako reagovať na kritiku?
• Päť krokov lepšieho vysporiadania sa s kritikou.
• Kritika v asertivite, sebakritika, kritika druhých, prijatie kritiky.
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Rozsah: 2 dni

Emocionálna inteligencia
Ciele výcvikového kurzu

• Zdokonaliť a rozvinúť schopnosti účastníkov reagovať na emocionálne podnety v pracovných
vzťahoch.
• Zdokonaliť sa v schopnosti rozumieť druhým ľuďom.
• Naučiť sa jasne a pre druhých prijateľným spôsobom vyjadrovať svoje emócie.
• Zdokonaliť sa v komunikácii s problémovými a konfliktnými ľuďmi.
• Porozumieť sebamotivácii a vedieť s ňou pracovať.

Obsah

Sebauvedomenie
• Poznám sám seba, a preto viem, kto som a čo prežívam.
• Pozerám sa cez okno do vlastnej duše.
Sebaovládanie
• Zas to na mňa prišlo, ale zvládol som sám seba.
• Vidím to, páči sa mi to, chcem to, veľmi to chcem, nemôžem bez toho žiť...
Ale môžem: víťazstvo sebaovládania.
Sebamotivácia
• Chce sa mi, nechce sa mi, chce sa mi, nechce sa mi... Ako naštartovať svoj vnútorný motor?
• Walt Disney niekoľkokrát skrachoval. Čo ho poháňalo vpred?
Empatia
• Tragédia nepochopenia.
• Pochopte ma už konečne!
• Čítam v druhých ako v otvorenej knihe.
Sociálne zručnosti
• S ľuďmi to naozaj viem.
• Majú ma radi alebo tajomstvo obľúbenosti.
A čo s tým v reálnom (pracovnom) živote?
Emocionálna inteligencia v rôznych kontextoch: Ja a kolega, Ja a nadriadený,
Ja a podriadený, Ja a klient
• Situácie z praxe, pri ktorých je dobré zapnúť svoje EQ (riešenie situácií medzi kolegami,
situácie s nadriadeným, emócie v kontakte s klientom atď.).
• Ako dosiahnuť ciele (úspech, výsledky) a zároveň si zachovať dobré vzťahy s druhými?
• Ako pomocou EQ riešiť emočne vypäté situácie?
• Ako pomocou EQ vychádzať s rôznymi povahami (ako si rozumieť s ľuďmi, s ktorými
som si predtým nerozumel)?
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Rozsah: pol dňa

Osobná efektivita a sebariadenie pri práci
z domu
ONLINE kurz vedený lektorom na diaľku
Ako si pomôcť k osobnej efektivite, ako si zorganizovať na home office čas a prácu a ako zostať
v spojení.

Cieľová skupina

Riadiaci aj neriadiaci pracovníci

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•

Sebariadenie a časový manažment pri home office.
Ako zorganizovať sám seba, ako minimalizovať rozptýlenia pri práci doma a zvládať vyrušenia.
Skĺbenie pracovnej a domácej/súkromnej komunikácie v neštandardnej situácii.
Ako sa zladiť s ostatnými kolegami spolupracujúcimi na diaľku.
Psychohygiena pri práci v home office.
Príznaky stresu a základné pravidlá prevencie.
Relaxačné a protistresové techniky pri home office.
Interakcia s účastníkmi a odpovedanie na otázky.

Online kurz je vedený lektorom v reálnom čase a je vysoko interaktívny. Počas kurzu sú využívané
nástroje ako breakout rooms, workshopy či nácvik techník. Maximálny počet účastníkov na kurze
je 9.

Technické predpoklady

Pre realizáciu kurzu využívame online platformu. K účasti na kurze je potrebné internetové
pripojenie a počítač s kamerou, mikrofónom a reproduktorom (napr. laptop).
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Rozsah: 1 deň

Profesionálna telefonická komunikácia
Tento kurz je určený každému, kto je v telefonickom kontakte so zákazníkmi (internými
aj externými), taktiež je vhodný pre operátorov v call centrách, servisných centrách,
či asistentky manažérov, ktoré komunikujú so zákazníkmi alebo spolupracovníkmi
v rámci organizácie.

Ciele výcvikového kurzu

• Naučiť účastníkov profesionálne telefonicky komunikovať so zákazníkmi,
ako aj spolupracovníkmi.
• Naučiť účastníkov využívať jednoduchú a zrozumiteľnú štruktúru telefonického rozhovoru.
• Rozvinúť schopnosti účastníkov používať ústretový spôsob komunikácie.
• Precvičiť základné typy telefonických rozhovorov v rámci modelových situácií
s využitím rôznych komunikačných techník.
• Zvýšiť presnosť a zrozumiteľnosť odpovedí pre komunikujúceho partnera.
• Zlepšiť u účastníkov prácu s hlasom.

Obsah

Základné princípy profesionálneho telefonického kontaktu
• Vytváranie profesionálneho dojmu, štruktúra telefonického rozhovoru.
• Profesionálna komunikácia a zrozumiteľné vyjadrovanie.
Profesionálna komunikácia
• Verbálna komunikácia – aktívne počúvanie.
• Technika vysvetľovania, technika kladenia otázok, technika parafrázovania.
• Pozitívne formulácie, formulácie orientované na zákazníka (externého aj interného).
• Postupy práce s „holdom“.
Tréning štandardných telefonických rozhovorov
• Informačný telefonický rozhovor, poskytovanie informácií.
• Riešenie oprávnenej reklamácie (alebo nespokojného spolupracovníka).
Zvládanie námietok od zákazníkov
• Typy námietok, technika zvládania námietok.
Práca s hlasom
• Intenzita hlasu, dynamika hlasu, zrozumiteľná artikulácia.
Odchádzajúce telefonické hovory
• Štruktúra, základné princípy.
Praktický tréning telefonovania
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Rozsah: 1 deň

Korporátna e-mailová komunikácia
Ciele výcvikového kurzu

• Naučiť účastníkov profesionálne e-mailovo komunikovať so spolupracovníkmi.
• Rozvinúť schopnosť používať ústretový, praktický a efektívny spôsob e-mailovej
komunikácie.
• Osvojiť si štandardy účelného využívania e-mailovej formy komunikácie v organizácii.
• Zdokonaliť sa v písaní e-mailov na reálnych situáciách účastníkov a odstrániť
najčastejšie chyby.

Obsah

Princípy profesionálnej e-mailovej komunikácie
• Zrozumiteľnosť, jasnosť, presnosť, korektnosť, ústretovosť.
• Štruktúra e-mailu, štandardy, pravidlá profesionálneho písania e-mailov, Netiquette.
• Riziká e-mailovej komunikácie a ich eliminácia (eliminácia emočného posunu a pod.).
• Vedenie e-mailovej konverzácie.
Analýza e-mailovej komunikácie z praxe účastníkov
Analýza vzoriek e-mailovej komunikácie účastníkov z pohľadu formy, štylistiky, zrozumiteľnosti, vzniku nedorozumení a možností rôznej interpretácie textu. Koučingová spätná väzba
lektora.
Praktický tréning písania e-mailov v podľa agendy účastníkov
• Písanie e-mailov, lektorská spätná väzba k výsledkom cvičení.
• E-mailové štandardy a e-mailové frázy.
• E-mailové šablóny a chyby pri ich využívaní.
Pravidlá pre využívanie e-mailu v organizácii (adresovanie, používanie CC a pod.)
Ako zefektívniť písanie e-mailov
• Kedy používať e-mail a kedy zvoliť iný komunikačný kanál.
• Workshop zameraný na zvýšenie efektivity písania e-mailov.
Prework: Na kurz si, prosím, prineste 2-3 e-maily alebo komunikačné situácie zo svojej pracovnej praxe.
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Rozsah: 1 deň

Telephone Communication in Customer
Service
Goals

• Develop participants’ professional telephone communication with customers.
• Provide participants with standard structure for customer phone conversation.
• Develop skills in linkage to the best practices and shared quality principles in customer
service domain.
• Develop ability to handle the customer interaction, proper use of phrases and expressions,
how to ask appropriate questions and lead the interaction towards solution in
a customer-oriented approach.
• Practice principles of customer communication in Audio-training.

Contents

Principles of professional phone contact
• Creating professional impression.
• Professional communication and clear expressions.
• Standard phone call structure.
• Corporate identity in customer communication.
Professional communication
• Verbal communication – active listening.
• Communication techniques of explanation, asking questions and paraphrasing.
• Positive expressions, customer-focused phrases, using customer’s name.
• Work with Hold and avoiding “dead air”.
• How to ask the customer to repeat information in case we did not understand.
• Common pronunciation and grammar mistakes to watch out for.
Training of typical situations from the participants practice
• Situations from the participants practice.
• How to handle customer complaints.
• Phone calls analyses.
Stress management for customer service professionals
• How to stop taking things personally.
• Short relaxation techniques to relieve stress and anxiety.
Course includes audio training with portable telephone switchboard capable of recording and
replaying model telephone calls. Model calls are analyzed in detail with takeaways identified for
next round of exercises.
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Lektori
Daniel Bútora
Je lektorom a koučom FBE v oblasti rozvoja riadiacich pracovníkov a
vedenia tímov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej
univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako
riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California, USA,
medzinárodný program koučovania – The Art and Science of Coaching,
Vancouver, akreditovaný v ICF, certifikovaný kurz projektového manažmentu Prince 2 Foundation atď. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve
a otázkam transformácie vzdelávania.
Najvýznamnejšie referencie: Mondi SCP, VELUX, Partizánske Building
Components -SK, Marel Slovakia, SLOVNAFT, Lucron Group, VÚB,
Swedspan, Oracle, PosAm, VOLKSWAGEN SLOVAKIA a ďalší.

Dušan Číčel
Venuje sa konzultačným a lektorským aktivitám v oblasti obchodných zručností, riadenia obchodu, marketingu a manažmentu zmeny. Je riaditeľom
FBE Praha, ako aj hlavným metodikom pre tvorbu obsahov tréningov zameraných na manažérske zručnosti a obchod. Absolvoval tréning lektorov
britskej firmy NIFES Ltd., ako aj odborné tréningy firiem Business Resource
Network, Inc., USA, Akademie für Effizienztraining, Rakúsko a Hockland
Browne & Associates, Kanada.
Najvýznamnejšie referencie: SLOVNAFT, Komerční banka, BILLA,
OBI CZ, VÚB, Slovak Telekom, Škoda Auto, Česká spořitelna, HMH a ďalší.

Ján Hradský
V FBE Bratislava pôsobí ako manažér, konzultant a lektor. Prináša skúsenosti z oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2003 pracoval na riadiacich pozíciách v HR manažmente a od
roku 2007 bol členom expertného tímu s misiou strategickej organizačnej
transformácie korporácie Honeywell. Popri manažérskych skúsenostiach
prináša aj expertízu spojenú s dizajnom HR procesov, dizajnom organizácie a s implementáciou systémov riadenia založených na princípoch Lean
manažmentu. V uvedených oblastiach absolvoval medzinárodné rozvojové
programy.
Najvýznamnejšie referencie: Lucron Group, VELUX, Partizánske Building
Components –SK, HMH, Marel Slovakia, Honeywell, Wuxi Yeong Precision
Machinery, Cimos, JKM automotive, Molex, Falck, Tatra banka, PosAm atď.
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Lektori
David Javornický
Ako konzultant, tréner a kouč pracuje pre FBE od roku 2007. Predtým pôsobil
11 rokov na manažérskych pozíciách. Špecializuje sa na manažérske zručnosti, leadership, kreativitu, tímovú prácu, časový manažment, prezentačné
zručnosti, výcvik trénerov a koučing. Druhou oblasťou špecializácie je CSR
(spoločenská zodpovednosť firiem) a manažérska etika. Vyštudoval ETF Univerzity Karlovy v Prahe. Absolvoval projekty vzdelávania dospelých a leadershipu
v Rakúsku a USA (OCI, Chrysalis Ministries, GATE) a certifikované výcviky
v oblasti koučingu. Je členom a certifikovaným koučov ACC v ICF.
Najvýznamnejšie referencie: Slovenské Cukrovary, Slovak Telekom, Behr,
BILLA, Continental, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, OBI, Siemens,
Triglav pojišťovna, UNIQA, Unilever a ďalší.

Ivana Kmeťová
Venuje sa lektorským aktivitám najmä v oblasti komunikácie, tímovej práce,
asertivity, alternatívnych prístupov k riešeniu konfliktov, obchodných zručností a zákazníckej orientácie. Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity
Komenského v Bratislave. Sedem rokov pôsobila v medzinárodnej organizácií
Centrum prevencie a riešenia konfliktov – Partners for Democratic Change
Slovakia ako projektová manažérka a trénerka. Odborné vzdelanie si doplnila
dvojročným pôsobením v Anglicku, kde získala aj osvedčenie certifikovanej
mediátorky. Absolvovala tréning trénerov, PDCS.
Najvýznamnejšie referencie: Schaeffler Kysuce, Scheaffler Skalica, ZSE,
Velux, Medical Glass, Eltek, Protetika,  OSRAM, SPP, VÚB,  Defta Slovakia,
Manitowoc Crane Group Slovakia a ďalší.

Zuzana Kubisová
Zuzana pôsobí v FBE ako konzultant, lektor a kouč špecializujúci sa na oblasť
personalistiky a riadenia ľudských zdrojov, rozvoj komunikačných a prezentačných zručností, asertivity, tréningu trénerov, sebaorganizácie a časového
manažmentu. Je absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
v odbore obchodný manažment. Absolvovala taktiež ročné štúdium na ALCC
American Language v NY v USA. Dlhoročne pôsobila vo viacerých medzinárodných spoločnostiach na HR pozíciách a v riadiacich funkciách, napr. 6 rokov
ako HR manažérka spoločnosti WÜrth. Zuzana absolvovala certifikovaný kurz
v rámci ICF v oblasti koučingu a je certifikovanou trénerkou DiSC®.
Najvýznamnejšie referencie: Lucron Group, Schaeffler Skalica, Schaeffler
Kysuce, Nemak, Continental Matador Rubber, Československá obchodná
banka, Würth, LUNDBECK Slovensko a ďalší.
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Lektori
Natália Kušnieriková
Ako trénerka pre firemné vzdelávanie pôsobí v FBE Bratislava od roku
2002. Špecializuje sa na oblasť komunikácie, facilitácie, prevencie a
riešenia konfliktov, tímovej spolupráce, zákazníckej orientácie a koučingu.
Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. 7 rokov pôsobila v medzinárodnej organizácii Partners for Democratic Change
Slovakia. Je členkou a certifikovanou koučkou SAKO, členkou a medzinárodne certifikovanou koučkou ACC v rámci ICF. Absolvovala tiež tréning
Supervízia koučov (Sandra Wilson).
Najvýznamnejšie referencie: Schaeffler Skalica, Schaeffker Kysuce, ZSE,
Mondi SCP, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Nemak, VÚB, ČSOB, ZF Slovakia,
ESET, Slovak Telekom, Matador Group, VW Finančné služby a ďalší.

Dan Kouřil
Vyštudoval Filozofickú fakultu Masarykovej Univerzity v Brne. Ako odborný
konzultant a lektor FBE sa špecializuje na oblasť manažérskych a obchodných zručností, prezentačných a vyjednávacích zručností a koučingu.
Prešiel rozvojovým programom FBE, ako aj výcvikom firmy Akademie für
Effizienztraining, Austria. Spolupracoval na projektoch pre vyšší a stredný
management, interných trenérov a interných koučov.
Najvýznamnejšie referencie: OBI CZ, Siemens, Komerční banka,
Slovak Telekom, Ahold SK, Česká pojišťovna, Raiffeisenbank, BILLA,
Česka spořitelna, WITTE Automotive, Marlink a ďalší.

Tomáš Laurenčík
Ako lektor FBE pôsobí od roku 2008. Špecializuje sa na oblasť manažérskych zručností, komunikácie, vyjednávania, tímovej spolupráce, osobnostného rozvoja a teambildingov s outdoor aktivitami. Je absolventom Fakulty
telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvoval
vzdelávanie v oblasti psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave,
intenzívny 2-ročný výcvik na inštitúte Virginie Satirovej a medzinárodne
certifikovaný výcvik koučovania (ICF) v oblasti biznis koučingu a tímového
koučingu. V minulosti pôsobil ako odborný asistent na FTVŠ UK, aktívne
pôsobil v oblasti športu ako šéftréner.
Najvýznamnejšie referencie: Scheaffler Skalica, Marel, Volkswagen
Slovakia, Bekaert, PosAm, Hella Slovakia, BASF, VÚB, ZF Slovakia, BILLA,
HMH, Osram, Slovnaft, ZSE, SPS a ďalší.
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Lektori
Natália Luptáková
S FBE Bratislava spolupracuje v oblasti tréningov kreativity a vizuálneho
myslenia. Vyštudovala priemyselný designe na SVŠT. Venuje sa doodlingu
a grafickým záznamom prednášok a diskusií, pomáha zjednodušovať myslenie a objavovať nové súvislosti. Facilitovala workshopy na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa a realizovala live sketching prednášok na TEDx Bratislava.
Najvýznamnejšie referencie: SLOVNAFT, Slovenská sporiteľňa, Slovak
telekom, verejné tréningy FBE Bratislava a ďalší.

Erika Matwij
Ako profesionálna lektorka sa venuje poradensko-konzultačnej činnosti
v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Od roku 1999 vedie pre FBE Bratislava
vzdelávacie a tréningové projekty v oblasti personalistiky, komunikácie,
motivácie a tréningov trénerov. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvovala dlhodobé
tréningy v riadení ľudských zdrojov. Má praktické skúsenosti s riadením
systémov v oblasti riadenia ľudských zdrojov (nábor a výber zamestnancov,
assessment centrá, koučing, analýzy spokojnosti zamestnancov a sociálnej
klímy, personálny audit a 360-stupňová spätná väzba).
Najvýznamnejšie referencie: MTA SLOVAKIA, Schaeffler Skalica, Hella
Slovakia, Slovak Telekom, BASF Slovensko, HMH, PosAm, Mondi SCP,
ČSOB poisťovňa, Hydrotour, WITTE Automotive CZ a ďalší.

Alex Plencner
Ako tréner FBE pôsobí od roku 2011. Špecializuje sa na realizáciu tréningov
najmä z oblasti prezentačných zručností a komunikácie, asertivitu, časový
manažment a vedenie porád a mítingov. Tréningy realizuje tak v slovenskom
ako aj v anglickom jazyku. Je taktiež spoualutorom rozvojových programov,
napr. medzinárodného programu pre spoločnosť Marlink realizovaného
v USA, Európe a Ázii. Absolvoval Fakultu masmediálnej komunikácie v Trnave
a doktorandské štúdium v odbore kulturológia na FF UK v Bratislave. Je spoluzakladateľom a koordinátorom Centra mediálnej gramotnosti (IMEC). Bol
editorom medzinárodného odborného časopisu Mediální studia za Slovensko. Absolvuje pravidelný interný tréning FBE pre lektorov.
Najvýznamnejšie referencie: Marlink, Schaeffler Kysuce, Continental
Matador Rubber, Marel Slovakia, Plastic Omnium, ZF Slovakia, Global Blue,
Komerční banka, Johns Manville, Nemak, BNP Paribas, Slovak Telekom
a ďalší.
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Lektori
Kristína Poláková
Ako trénerka pre firemné vzdelávanie pôsobí od r. 1993. Špecializuje sa
na oblasť manažérskych, komunikačných a obchodných zručností. Je
absolventkou STU v Bratislave. Absolvovala dlhodobú stáž v rôznych organizáciách na tréningoch zahraničných expertov v Nemecku: Günter Meurer
– personálny manažment a riadenie ĽZ, John Sipple – riadenie procesu
zmeny, John Marsh – TQM, Shaun Browne – tréning trénerov, efektívne
tréningové metódy, Josef Graf – psychológia predaja, systém riadenia
predajcov, Sandra Wilson – Supervízia koučov. Je členkou SAKO a členkou
a medzinárodne certifikovanou koučkou ACC v rámci ICF.
Najvýznamnejšie referencie: Schaeffler Skalica, Schaeffler Kysuce,
ZF Slovakia, Bekaert, Hella Slovakia, SPS, Komerční banka, SLSP, Flaga,
KraussMaffei, ZSE, OSRAM a ďalší.

Vladimír Sredau
Vladimír spolupracuje s FBE od roku 2009. Venuje sa rozvoju v oblasti
vyjednávania, obchodných zručností a riadenia predaja, profesionálnej
komunikácie a prezentačných zručností v slovenčine a angličtine, vrátane
realizácie tréningov v USA, Európe a Ázii. Je absolventom Tlmočníckej
fakulty Štátnej Jazykovej Univerzity. Má 25 rokov skúseností z oblasti predaja, riadenia ľudí a obchodu. 5 rokov pôsobil v USA, následne ako riaditeľ
americkej spoločnosti CCUSA v SR a v Londýne. 10 rokov pracoval v spol.
IBM ako manažér predaja pre strednú a východnú Európu. S vyznamenaním absolvoval IBM Global Sales School, Mini MBA (D. L. Buckner), C-suite
Executive Training a je držiteľom Client Transformation Award.
Najvýznamnejšie referencie: Marlink, Raiffeisen Bank International,
Robertshaw, Semecs, Tatra Banka, SLOVNAFT, PosAm, SPP, Datalogic
Scanning, Hewlett-Packard Slovakia, Soitron, VÚB, a ďalší.

Mária Tóthová Šimčáková
Venuje sa rozvojovo-vzdelávacím projektom zameraným na komunikáciu,
vystupovanie na verejnosti, riešenie konfliktov, emocionálnu inteligenciu
a asertivitu. Pre FBE pracuje ako externá trénerka od roku 2007. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor
pedagogika – psychológia. V súčasnosti, okrem iných projektov, supervízuje vzdelávací program spoločnosti Orange. Pracuje ako nezávislý odborník
v Arbitrážnej komisii Rady pre reklamu.
Najvýznamnejšie referencie: ZF Slovakia, Schaeffler Kysuce a Skalica,
ING, ZSE, ST, Continental Matador Rubber, Umicore, Orange a ďalší.
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Lektori
Patrik Tóth
Ako profesionálny tréner pôsobí v FBE Bratislava od roku 2001. Venuje sa
rozvojovým projektom zameraným na manažérske zručnosti a leadership,
obchodné zručnosti a komunikáciu. Spolupodieľa sa na vytváraní koncepcií
daných rozvojových programov. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval Ledership Development – Mentoring (Paul Stanley, D3) a rozvojový program interných lektorov
FBE Bratislava.
Najvýznamnejšie referencie: Mondi SCP, Komerční banka, ZF Slovakia, VÚB,
SLSP, Slovnaft, ČSOB, BILLA, Plastic Omnium, Schaeffler Group, ESET, Slovak
Telekom, HMH, Siemens, VOLKSWAGEN SLOVAKIA a ďalší.

Rebeka Trepačová
Ako trénerka pôsobí v FBE Bratislava od roku 1993. Venuje sa konzultáciám
a firemným projektom zameraným na manažérske zručnosti, komunikáciu,
asertivitu, prezentačné zručnosti, tréningy trénerov a koučing. Je absolventkou
FF UK v Bratislave, odbor andragogika. Absolvovala intenzívne výcviky
v modeli V. Satirovej pod vedením prof. W. Zahnda, Chicago University, USA,
v krátkodobej systematickej terapii podľa V. Satirovej pod vedením Dr. Johna
Banmena, University of BC, Canada a tréning Supervízia koučov pod vedením
S. Wilson. Je členkou SAKO a certifikovaným koučom ACC v rámci ICF – International Coach Federation.
Najvýznamnejšie referencie: OSRAM, Tatra banka, ZSE, Schaeffler Group,
Slovak Telekom, BNP Paribas, PosAm, Lucron, Marel, ČSOB, HMH, VW Slovakia, Mondi SCP, ING Bank a ďalší.
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Ceny v EUR
Kurzy pre manažment
Cena
bez DPH

Cena
s DPH

Zľavnená
cena
bez DPH*

Zľavnená
cena
s DPH*

Manažérske zručnosti I
Dôsledné riadenie k vysokým výkonom

390

468

370

444

Manažérske zručnosti II
Chcem mať efektívny a výkonný tím

390

468

370

444

Manažérske zručnosti III
Motivácia – kľúč k špičkovým výkonom

220

264

200

240

Názov kurzu

ONLINE Riadenie tímu na home office

150

180

130

156

Delegovanie

220

264

200

240

Časový manažment

390

468

370

444

Umenie vydržať a dotiahnuť do konca

390

468

370

444

Stres manažment

200

240

180

216

Ako dosahovať výsledky a udržať si dobré vzťahy

220

264

200

240

Efektívne vedenie pracovných porád

220

264

200

240

ONLINE Ako viesť virtuálne porady

220

264

200

240

Ako viesť pracovné stretnutia k riešeniu

390

468

370

444

Hodnotiaci rozhovor

220

264

200

240

Ako robiť dobré rozhodnutia

390

468

370

444

Ako viesť mladé generácie

220

264

200

240

Zdravý sedliacky rozum – myslenie v súvislostiach

390

468

370

444

Rozvoj neformálnej autority

270

324

230

276

Agilita

220

264

200

240

Nájdite svoje PREČO

290

348

260

312

Change manažment - riadenie zmeny

390

468

370

444

Cena
bez DPH

Cena
s DPH

Zľavnená
cena
bez DPH*

Zľavnená
cena
s DPH*

Štyri kľúčové rozhovory so zamestnancom

390

468

370

444

Prehľad metód zlepšovania procesov

220

264

200

240

Rozvoj zamestnancov modelom 70 –20 –10

220

264

200

240

Životný cyklus zamestnanca

230

276

210

252

Kurzy pre personálne oddelenia
Názov kurzu
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Ceny v EUR
Kurzy obchodných zručností
Cena
bez DPH

Cena
s DPH

Zľavnená
cena
bez DPH*

Zľavnená
cena
s DPH*

Presvedčivý predaj I

350

420

330

396

Presvedčivý predaj II

350

420

330

396

Vyjednávanie v obchodnom jednaní

350

420

330

396

ONLINE Obchodník pred webkamerou

220

264

200

240

Každý telefonát je príležitosť

200

240

180

216

Cena
bez DPH

Cena
s DPH

Zľavnená
cena
bez DPH*

Zľavnená
cena
s DPH*

Ako úspešne komunikovať – cieľom je porozumenie

350

420

330

396

Komunikácia v medzinárodnom tíme

220

264

200

240

Prevencia a riešenie konfliktov

350

420

330

396

Ako komunikovať s audítormi

350

420

330

396

Tréning vizuálnej komunikácie - Doodling

200

240

180

216

Názov kurzu

Kurzy komunikácie a osobnostného rozvoja
Názov kurzu

Myšlienkové mapy ako ich nepoznáte

220

264

200

240

Kreativita I

390

468

370

444

Kreativita II

390

468

370

444

Prezentačné zručnosti I

390

468

370

444

Prezentačné zručnosti II

390

468

370

444

Prezentačné zručnosti ŠPECIÁL

430

516

400

480

Presentation skills in English I

430

516

400

480

Presentation skills in English II

430

516

400

480

Asertivita

350

420

320

384

Emocionálna inteligencia

350

420

320

384

ONLINE Osobná efektivita a sebariadenie pri práci
z domu

130

156

110

132

Profesionálna telefonická komunikácia

180

216

160

192

Korporátna e-mailová komunikácia

180

216

160

192

Telephone Communication in Customer Service

220

264

200

240
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Možnosť následnej aplikačnej podpory s lektorom
Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom v rozsahu 1 hodina
je 90,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:
1. Ide o tretieho a ďalšieho účastníka kurzu z tej istej firmy a platba bola uhradená
pred uzávierkou kurzu.
2. Účastník sa prihlásil na celú sériu kurzov a platba bola uhradená za celú sériu
do termínu uzávierky prvého kurzu série.
3. Účastník sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr 1 mesiac pred termínom
kurzu.
4. Účastník, ktorý je zaradený do programu Your Leadership Drive, sa prihlásil
a uhradil platbu za kurz najneskôr do termínu uzávierky kurzu.
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
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Informácie

Informácie pre účastníkov a podmienky zmluvy
Záväznú prihlášku a potvrdenie o platbe, prosíme, zašlite do termínu uzávierky kurzu.
• Počet účastníkov kurzu je limitovaný. O zaradení do kurzu rozhoduje termín prijatia prihlášky
a zaplatenia zálohy. Po naplnení kurzu s ďalšími prihlásenými telefonicky dohodneme možnosť absolvovať kurz v inom termíne alebo vrátenie poplatku.
• Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník
uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály. Pri zrušení objednávky
do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
• Zaslaním prihlášky uzatvárajú zmluvné strany dohodu o cene.
• Váš poplatok za kurz evidujeme ako zálohu. Po prijatí platby na účet vám do 14 dní vystavíme daňový doklad. Faktúru za uskutočnené školenie vám pošleme do 14 dní od ukončenia
kurzu.
• V prípade záujmu rezervujeme účastníkovi kurzu ubytovanie v hoteli, ktoré si uhradí individuálne na mieste. Prosíme, záujem o rezerváciu ubytovania vyznačte v prihláške. Prihlášku
doručte najneskôr 10 dní pred začatím kurzu. Príchod do hotela po 17:00 hod. je potrebné
individuálne dohodnúť.
Prihláškový formulár s postupom prihlásenia na kurz je súčasťou
popisu každého verejného kurzu na www.fbe.sk.

Informácie
FBE Bratislava, s. r. o.
Liptovská 10, 821 09 Bratislava
tel.: 02 54 41 85 13
tel./fax: 02 54 41 85 15
e-mail: fbe@fbe.sk
www.fbe.sk

Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s., Bratislava, kód banky 1100,
č. ú. 2621081463/1100, IČO: 35752807,
IČ DPH: SK2020272210
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