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Jedným zo základov úspešného podnikania je poznať 
samého seba a vedieť definovať svoje kvality a potenciál.                                         
Až vtedy môžeme detailne pracovať na rozvoji svojho biznisu, 
aktívne komunikovať, či dávať efektívnu spätnú väzbu.                         
Na vzdelávacom podujatí sa okrem iného naučíte byť lídrom,         
viesť ľudí a vybudovať okolo seba funkčný tím.

HARMONOGRAM SÉRIE PODUJATÍ:

• 18.1. / 9:00 – 13:00 hod.  
Téma č. 1 - Objavte svoj potenciál a využite ho v komunikácii

• 19.1. / 9:00 – 13:00 hod.  
Téma č. 2 - Otvorená komunikácia a dávanie spätnej väzby

• 20.1. / 9:00 – 13:00 hod. 
Téma č. 3 - Situačný štýl vedenia ľudí a budovanie tímu  

LEADERSHIP: Objavte v sebe lídra

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3pgv7u8

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

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

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

18.-20.1.2022
9:00 – 13:00 hod.

Kde?
ONLINE

https://www.npc.sk/sk/events/legislativne-novinky-v-personalnej-a-mzdovej-oblasti-2/
https://www.npc.sk/sk/events/leadership-objavte-v-sebe-lidra/
https://bit.ly/3pgv7u8
https://www.npc.sk/sk/events/leadership-objavte-v-sebe-lidra/
mailto:podujatie%40npc.sk%20?subject=


ČO SA DOZVIETE

ČO SA DOZVIETE?

 » spoznanie svojich kvalít, potenciálu a ich ďalší rozvoj
 » spoznanie správania ľudí v tíme, ako v biznise využiť prínos každého jednotlivca 
 » ako nás vníma okolie a aký to má vplyv na spoluprácu v biznise

Téma č. 1:  
Objavte svoj potenciál a využite ho v komunikácii
18.1. / 9:00 – 13:00 hod.
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ČO SA DOZVIETE?

 » princípy spätnej väzby a jej poskytovanie za účelom motivácie 
 » ako dať spätnú väzbu a čo je radikálna otvorenosť 
 » aktívne počúvanie a jeho prínos pre efektívnu komunikáciu

Téma č. 2:  
Otvorená komunikácia a dávanie spätnej väzby
19.1. / 9:00 – 13:00 hod.
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Téma č. 3:  
Situačný štýl vedenia ľudí a budovanie tímu
20.1. / 9:00 – 13:00 hod.
ČO SA DOZVIETE?

 » situačný štýl vedenia ľudí, jeho delenie a využitie
 » piliere funkčného tímu 
 » ako budovať a posilniť tím
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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).

KTO JE VÁŠ LEKTOR? 
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