
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

Ak chcete byť v biznise úspešní, musíte vedieť optimálne 
komunikovať v každej situácii. Teraz, v časoch pandémie, 
je to oveľa zložitejšie, keďže sa všetko podstatné deje 
online. Náš lektor vás prevedie všetkými základnými 
úskaliami komunikácie. Nové zručnosti si potom môžete 
vyskúšať aj v praxi.   

Harmonogram série podujatí:
1. deň (27.4.): Téma č. 1  
Ako sa brániť manipulácii

2. deň (28.4.): Téma č. 2
Asertívna komunikácia

3. deň (29.4.): Téma č. 3 
Čítanie reči tela a ako ju využiť vo svoj prospech   

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3e1Urgs

Komunikačné zručnosti 
v prospech biznisu

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.

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

27. a 28.4.2021
9:00 – 13:00 hod.

29.4.2021
14:00 – 18:00 hod.

ONLINE
Microsoft Teams

https://www.npc.sk/sk/events/komunikacne-zrucnosti-v-prospech-biznisu-2/
https://www.npc.sk/sk/events/komunikacne-zrucnosti-v-prospech-biznisu-2/
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Téma č. 1:  
Ako sa brániť manipulácii
27.4. / 9:00 – 13:00 hod. 
ČO SA DOZVIETE?
 » čo je, a čo nie je manipulácia, a ako ju rozoznať
 » prečo vlastne manipulujeme
 » najčastejšie techniky manipulatívnej komunikácie
 » ako komunikovať otvorene, asertívne a bez manipulácie

Téma č. 2:  
Asertívna komunikácia
28.4. / 9:00 – 13:00 hod. 
ČO SA DOZVIETE?
 » čo všetko by sme mali vedieť, ak chceme asertivitu každodenne používať
 » prečo záleží na vnútornom nastavení a sebapoznaní
 » aký mindset je naozaj asertívny
 » aký je rozdiel medzi asertivitou a nasertivitou
 » ktoré komunikačné techniky vám pomôžu uviesť asertivitu do praxe

UTOROK
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Téma č. 3:  
Čítanie reči tela a ako ju využiť vo svoj prospech
29.4. / 14:00 – 18:00 hod. 
ČO SA DOZVIETE?
 » základné pravidlá čítania reči tela
 » neverbálne prejavy jednotlivých častí tela (ruky, nohy, trup, tvár)
 » aké emócie prežívame, prečo sú dôležité pri čítaní tela a aké sú ich neverbálne signály
 » čo sú to mikrovýrazy - natrénujeme si ich rozpoznávanie
 » čo je to zlaďovanie sa, ako sa dá využiť na nadviazanie vzťahu s druhým a pri čítaní reči 

tela druhého - praktický tréning
 » ukážky reči tela na videách, ktoré budeme spoločne analyzovať

STREDA
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DETAILNÝ HARMONOGRAM SÉRII PODUJATÍ:

Mgr. Martin Čajko
Vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského 
v Bratislave. Je spoluzakladateľom projektu Otvorená 
Hra (www.otvorenahra.sk), ktorého hlavným 
cieľom je prostredníctvom hravých tréningov 
komunikačných schopností zvyšovať angažovanosť 
a lojálnosť zamestnancov.

Kto je váš lektor?

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3e1Urgs
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ŠTVRTOK
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