
Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem 
skupinového poradenstva, sa realizuje 
v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, 
prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program 
Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

KONTAKT:
podujatie@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

Veľa, často protichodných informácií, môže vyvolať 
zmätok. Naša skúsená lektorka pomáhala budovať nové 
podnikateľské projekty, rozvíjala i reštartovala rôzne 
typy firiem a podnikov. Počas troch dní vám dá návody 
a odporúčania, ako úspešne nastaviť fungovanie firmy 
z dlhodobého hľadiska. Upozorní na chyby, ktoré sa často 
v manažmente stávajú.

HARMONOGRAM SÉRIE PODUJATÍ:
1. deň (18.11.): Téma č. 1  
Strategické a finančné plánovanie a kontroling

2. deň (19.11.): Téma č. 2
Organizácia firmy a jej procesov

3. deň (20.11.): Téma č. 3 
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov   

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3dPvV1S

Ako mať úspešnú firmu
všetky informácie v kocke 

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom  
v Bratislavskom kraji.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

18.- 20.11.2020
9.00 – 13.00 hod.

Kde?
Online -
Microsoft Teams

https://www.npc.sk/sk/events/kurz-podnikatelskych-zrucnosti-nastartujte-svoj-biznis-5/
https://www.npc.sk/sk/events/ako-mat-uspesnu-firmu-vsetky-informacie-v-kocke/
https://www.npc.sk/sk/events/ako-mat-uspesnu-firmu-vsetky-informacie-v-kocke/


Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem 
skupinového poradenstva, sa realizuje 
v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, 
prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program 
Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

Téma č. 1:  
Strategické a finančné plánovanie a kontroling
18.11. / 9:00 – 13:00 hod. 
ČO SA DOZVIETE?
 » firemné plány  - prečo a ako ich robiť reálne, dobre a efektívne 
 » čo znamená kontroling a ako ho robiť 
 » ako zistiť, v akej kondícii sa nachádza firma
 » neutopte sa v číslach a tabuľkách
 » na základe čoho rozhodovať o zmenách vo firme
 » ako finančný plán súvisí s cenotvorbou
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Téma č. 2:  
Organizácia firmy a jej procesov
19.11. / 9:00 – 13:00 hod. 
ČO SA DOZVIETE?
 » súvis motivácie a zodpovednosti zamestnancov
 » prečo podriadení neplnia úlohy
 » efektívna organizácia firmy
 » od čoho závisí úspech firmy
 » čo s firmou kde „všetci robia všetko...“
 » logistika firemných procesov, nadväznosť, zlepšovanie  
 » ako sa poučiť z normy ISO a jej využitie 
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Téma č. 3:  
Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov
20.11. / 9:00 – 13:00 hod. 
ČO SI OSVOJÍTE?
 » spravodlivé delenie úloh a zodpovednosti
 » ako stanoviť a zaviesť štatistiky zamestnancov 
 » spravodlivé odmeňovanie podľa štatistík
 » súvis kompetencie, zodpovednosti a úspechu
 » zdravá a efektívna kontrola – základ úspechu
 » rozdiel v riadení veľkých korporátnych a malých a stredných firiem
 » čo je šťastie a ako ho dosahovať
 » čo je hybnou silou rozvoja personálu 
 » ako mať úspešný tím
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DETAILNÝ HARMONOGRAM SÉRII PODUJATÍ:

Ing. Soňa Sopóci Brchnelová, držiteľka 
medzinárodného certifikátu procesného špecialistu 

a konzultanta pre oblasť zlepšenia fungovania firmy 
a jej kontroly. Pracovala ako CEO slovenskej pobočky 
strojárskej firmy s miliónovými projektami na rozvoj 
jadrovej energetiky na Slovensku. Teraz vo vlastnej firme 
pôsobí ako mentor, konzultant a prednášateľ. Zameriava 
sa na procesnú organizáciu firiem, strategické a finančné 
plánovanie, kontroling a meranie výkonnosti firmy.

VAŠOU LEKTORKOU BUDE REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3dPvV1S
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