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P O Z V Á N K A 

Pozývame Vás na odborný seminár  

 
 

„Ako naštartovať seba a svojich ľudí v práci“ 
 

ktorý sa uskutoční  

               15. marca (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 seminára je naučiť Vás, ako reštartovať seba i svojich ľudí k vyšším 

výkonom a novým veciam a tiež aké spôsoby môžete k tomu využiť. 

 

Tieto postupy môžete využiť pri vedení obchodného tímu, pri nábore nových ľudí, či pri zavádzaní 

nových postupov vo firme. 
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Zažívate pocit zahltenia každodennými úlohami? Poklesla vám a vašim ľuďom motivácia 

v práci, alebo dokonca máte nechuť k práci?  

 

Ste nespokojní s výkonmi svojich ľudí? Máte nedostatok spolupracovníkov, a aj tí, ktorých máte, 

odmietajú skúšať nové veci? 

 

Všetko toto sú príznaky, že potrebujete pracovný reštart. 

 

Ako sa robí pracovný reštart ľudí? Základom je zoznámiť ich s princípmi trvalo udržateľného 

podnikania, aby vedeli, ktoré cesty vedú k cieľu a ktoré nie. Na základe toho si potom vedia nájsť 

svoju cestu k zvýšeniu svojej motivácie i pracovných výkonov. 

 

 

Program seminára: 

 

 Podnikateľský mýtus a vaša výhra v jackpote 

 Ako robiť dobré obchody 

 Etapy riešenia problému 

 Cena za zmenu + deľba práce 

 Stavy mysle pri riešení úloh 

 Príčiny demotivácie a ako ich prekonať 

 Akčný plán zmeny vás a vašich ľudí 

 Najčastejšia chyba šéfov pri reštarte pracovného tímu 

 

 

 

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 
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