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P O Z V Á N K A 

Pozývame Vás na odborný seminár  

 
 

„Asertivita pre šéfov“ 
 

ktorý sa uskutoční  

               14. marca  (streda) 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 seminára je naučiť Vás, ako a kedy byť na iných ľudí priateľský a kedy a            

                            ako pri jednaní s nimi použiť primeranú silu na ochranu svojich a firemných  

                            záujmov.  
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Priateľský šéf je obvykle obľúbený šéf. Niektorí ľudia si ale jeho láskavosť a veľkorysosť 

vysvetľujú ako jeho slabosť a snažia sa získať pre seba čo najviac výhod. Vtedy je priateľský šéf 

donútený použiť silu. 

Niektorí ľudia používajú silu a násilie bez problémov a bez zaváhania sekajú doľava, doprava. 

Niektorí to tak bezstarostne robiť nevedia. Majú problém s tým, že by mohli niekomu neprávom 

ublížiť, alebo na používanie násilia nie sú stavaní. 

 

 Použitie sily je v niektorých situáciách nevyhnutné – pri prepúšťaní ľudí zo zamestnania, ďalej v 

čase vysokého pracovného nasadenia, keď je treba stihnúť dôležitý termín, alebo pri komunikácii s 

manipulatívnym človekom, ktorý sa nevie spratať do kože.  

Bezhlavé použitie sily môže narobiť viac škody ako úžitku. Preto je dôležité, aby silu šéf použil 

kontrolovaným spôsobom a v nevyhnutnom množstve. To je skutočná asertivita a práve tomu je 

venované toto školenie. 

 

Program seminára: 

 

 Stratégie dosahovania úspechu 

 Váš typ osobnosti a asertivita 

 Asertivita a emócie podriadených 

 Dobrý šéf a syndróm vyhorenia 

 Ako zvládať manažérsky stres 

  

 

Seminár zahŕňa: 

 

 Lektorské služby  (diskusia a priebežné konzultácie) 

 Študijný materiál 

 Certifikát 

 Občerstvenie 

 

Prihlásenie : 
• zaslanie záväznej prihlášky do 05.03.2018 

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

 

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

