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P O Z V Á N K A 

Pozývame Vás na odborný seminár  

 
 

„Čo robia úspešní, aby boli úspešní“ 
 

ktorý sa uskutoční  

               06. februára (utorok) 2018 o 9.00 hod. 
 

Základné údaje:  
 

 

Organizátor: Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01  Košice   

Prevádzka VZC TeleDom 

Kontaktné osoby: Zuzana Dubovecká a Ing. Ľudovít Korotnoky 

Telefón: + 421 55/ 32 74 428, + 421 55/ 32 74 402 

E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk, korotnoky@teledom.sk           

Forma vzdelávania: Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým  bodom 

programu seminára 
Celkový počet hodín: 7 hodín  
Miesto konania: TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01  Košice 

Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom 

Možnosti parkovania: TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems – 

Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom Steel 

Arena 
Prezentácia účastníkov: od 8:30 hod.  – do  9:00 hod. 
Prednášajúci lektor: RNDr. Alexander Birčák - Manažérsky kouč a školiteľ 

Cena kurzu: 118,00 €  s DPH 

 

 

 

 

Cieľová skupina:  Manažéri, riaditelia, majitelia firiem, záujemcovia o tematiku. 

 

 

Cieľ seminára: Po tomto školení budete vedieť, ako lepšie využiť emócie pri dosahovaní svojich 

cieľov. Získate tak výhodu pred Ľuďmi, ktorí viac spoliehajú na náhodu, alebo len na svoje pocity. 
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Alebo Ako využiť rozum a emócie pre úspech v práci i osobnom živote. 

 

Možno si poviete, že úspešný človek v pravú chvíľu vycíti tú správnu vec, ktorú má urobiť. A keď 

to urobí, tak ho to privedie k úspechu. 

 

Čo ak tú správnu vec vycítite aj spravíte, a ona Vás k úspechu neprivedie? A čo ak v pravú chvíľu 

necítite vôbec nič? 

  

Rovnako, ako veľa iných vecí v živote, aj dosahovať úspech sa dá naučiť. 

 

Prečo sa tohto seminára zúčastniť? 

 Zistíte, aké stratégie dosahovania úspechu skutočne fungujú, 

 Zistíte, aké máte možnosti, ak sa Vám zdá, že ste totálne v koncoch, 

 Naučíte sa “zázračnú otázku” na riešenie každého problému. 

 

 

Program seminára: 

 

 Rôzne podoby úspechu, 

 Emočná inteligencia, empatia, bezemočnosť a asertivita, 

 Rozdiel medzi potlačením a premenou emócií, 

 Rozum a intuícia pri poznávaní a ovplyvňovaní nášho sveta, podstata kritického myslenia, 

 Rozum, intuícia a iné spôsoby rozhodovania, 

 Ako funguje psychické ovplyvňovanie ľudí a čomu sa hovorí “negatívna energia”, 

 Intuícia, predtuchy a predvídanie rizika, 

 Tri typy psychických blokov a ako to vplýva na prácu, vzťahy a zdravie, 

 Techniky zvládania škodlivých emócií vlastnými silami, 

 Kedy a k čomu možno použiť pomoc z vonku, koučovanie a úloha poradcu. 

 

 

Seminár zahŕňa: 
 

 Lektorské služby  (diskusia a priebežné konzultácie) 

 Študijný materiál 

 Certifikát 

 Občerstvenie 

 

Prihlásenie : 
• zaslanie záväznej prihlášky do 29.01.2018 

• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428 

http://www.school.teledom.sk/images/TeleDom_Zavazna_prihlaska_na_vzdelavacie_aktivity.pdf

