
Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového 
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 
Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 
313031I870.

Komunikácia je základom každého úspešného podnikania,  
aj keď sa často podceňuje. Na trojdňovom podujatí sa 
dozviete, ako komunikovať správne, či už vo vzťahu so 
zákazníkmi, zamestnancami alebo biznis partnermi.  
Naučíte sa čo je to otvorená komunikácia, význam a pravidlá 
spätnej väzby, či ako byť priamy a zároveň ľudský.

HARMONOGRAM MODULOV:
1.deň (3.10.):
Naučte sa rozoznať jednotlivé osobnosti   
2.deň (4.10.):
Otvorená komunikácia a spätná väzba
3.deň (5.10.): 
Spätná väzba trochu inak 

Národné podnikateľské 
centrum Trenčín
Soblahovská 6688
911 01 Trenčín

3.-5.10.2022
9.00 – 13.00 hod.

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnikateľ, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom  
zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Kontakt na tím:
RP NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3Qy0GtL

Ovládnite komunikáciu v podnikaní

https://www.npc.sk/sk/events/ovladnite-komunikaciu-v-podnikani/
https://bit.ly/3Qy0GtL
https://www.npc.sk/sk/events/ovladnite-komunikaciu-v-podnikani/


ČO SA DOZVIETE:

 » spoznanie svojej osobnosti 
 » spoznanie správania ľudí a ako v biznise využiť prínos 

každého jednotlivca 
 » ako osobnosť človeka vplýva na priamosť komunikácie

Naučte sa rozoznať jednotlivé 
osobnosti  3

 » princípy radikálnej otvorenosti a spätnej väzby
 » sila pochvaly pri budovaní otvorených vzťahov a pri 

motivácii
 » aktívne počúvanie a jeho prínos pre efektívnu komunikáciu

Otvorená komunikácia    
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 » využitie metódy Lego Serious Play pri dávaní spätnej väzby
 » START-STOP-CONTINUE spätná väzba
 » 4 slová pre lepšie prijatie spätnej väzby

Spätná väzba trochu inak 5

VÁŠ LEKTOR JE

Vzdelávacie podujatie, ako forma skupinového 
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného 
projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 
Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 
313031I870.

Mgr. Nikola Sedláčková, 
PhD. - zakladateľka a 

spolumajiteľka spoločnosti 
eventive, s. r. o., autorka 
vzdelávacieho programu 
Leadership 2.0 – Spoznajte 
svoj potenciál a objavte 
v sebe lídra. Okrem toho, 
že pomáha ľuďom v 
sebarozvoji, v súkromnom 
živote sa angažuje vo 
viacerých dobrovoľníckych 
projektoch ako Lesný klub 
Handrbolka (alternatívne 
spôsoby vzdelávania detí) 
a Trenčianska nadácia 
(fundraising a firemná 
filantropia).


