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P O Z V Á N K A 

Pozývame Vás na odborný seminár  

 
 

„Ako zvládať stres v práci“ 
 

ktorý sa uskutoční  

               05. apríla (štvrtok) 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: Cieľom školenia je naučiť Vás, ako rozumovo spracovať stresujúce situácie, ako  

                           posilniť svoju psychickú odolnosť a ako uvoľniť emočný stres a efektívne  

                           relaxovať. 
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Stres je reakciou človeka na záťaž. Malá dávka stresu človeka vybudí k vyššiemu výkonu. Pri 

prekročení určitej hranice začne stres podkopávať výkon človeka.  
 

Príznaky nadmerného stresu sú: 

 podráždenosť, prchkosť, strach, 

 prudké a výrazné zmeny nálad, 

 nadmerná únava, vyhýbanie sa ľuďom, 

 poruchy pozornosti, 

 zvýšená spotreba alkoholu, cigariet, liekov, drog, 

 zhoršená kvalita práce, zvýšená nehodovosť, absencia v práci, 

 agresívne a nervózne správanie – útoky, tiky, nepokoj. 

 

Stres často vedie aj k zhoršeniu vzťahov v tíme, a k zhoršeniu zdravotného stavu ľudí. 

 

Vyhnúť sa stresu v práci i doma je nereálne. Nikdy nedokážeme kontrolovať všetky vonkajšie 

stresujúce faktory. Riešením je preto zvyšovanie svojej psychickej odolnosti a schopností 

zvládať stres. 

 

 

Program seminára: 

 

 Stratégie dosahovania úspechu. 

 Váš typ osobnosti a zvládanie stresu 

 Stres a emócie iných ľudí. 

 Cena za zvládnutie stresu. 

 Psychické prekážky zvládania stresu. 

 Technika „Nechať ísť trápenie“. 

 Praktický nácvik relaxačných techník: dychová relaxácia, relaxácia počítaním, EFT, 

kotvenie v piatich zmysloch. 

 

Seminár zahŕňa: 
 

 Lektorské služby  (diskusia a priebežné konzultácie) 

 Študijný materiál 

 Certifikát 

 Občerstvenie 

 

Prihlásenie : 
• zaslanie záväznej prihlášky do 23.03.2018 

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

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

