
Naučte sa lepšie riadiť nielen svoj biznis, ale aj seba samého. Spoznaj-
te svoje silné a slabé stránky, odhaľte svoje bloky, pochopte svoju mo-
tiváciu a napokon obnovte a reštartujte seba samého. Metódou hier 
zistíte, ako na nás vplýva stres a aký má dopad na osobný a pracovný 
život. Stanovíte si ciele a získate motiváciu na ich dosiahnutie.

ČO SA DOZVIETE
 » ako identifikovať svoje mentálne brzdy
 » ako reagujete pod stresom 
 » ako rozpoznať, že zažívate stres 
 » 10 techník zvládania stresu  
 » ako prekonať strach z prezentovania na verejnosti

VAŠA LEKTORKA
Mgr. Henrieta Holúbeková – autorka vzdelávacieho programu Životológia pre mládež 

a dospelých. Ostatných 20 rokov učí odolnosti voči vonkajším vplyvom, realizuje 
tréningy komunikácie, vedenia tímov a zvládania extrémnych záťažových situácií. 

Tvorkyňa náuky o SEBE = vodcovstvo zajtrajška.

PODMIENKY
Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území 
v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského 
samosprávneho kraja.

SEBAPOZNANIE V PODNIKANÍ

Poznať seba samého a svoje kvality je neoceniteľné aj 
v  oblasti podnikania. Na  seminári objasníme techni-
ky, ktoré vám pomôžu objaviť vaše vnútorné bohatstvo. 
Okrem iného môžete nadobudnúť nové kontakty, načerpať 
inšpiráciu a nájsť motiváciu pre vaše podnikanie.

ČO SA DOZVIETE
 » ako spoznať jednotlivé aspekty kvalít osobnosti 
 » ako si osvojiť nástroje sebapoznania pre  štart a  rozvoj 

vlastného podnikania  
 » získate inšpiráciu a nové kontakty pre váš biznis

  
VÁŠ LEKTOR JE

Nikola Sedláčková – odborníčka na  tréningy spoločenského protokolu 
a biznis etiketu vedie vlastnú firmu zameranú na poradenstvo v oblasti 

ľudských zdrojov a prípravu eventov pre klientov. Má skúsenosti aj z akade-
mickej sféry a riadenia európskej neziskovej organizácie.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže nepodnikateľ i  začínajúci podnikateľ do  3 rokov od  vzniku 
firmy, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych 
krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. 

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného 
poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, 
Podaktivity 1.7 Rastový program, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. 
Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

10.12.2019
NEPODNIKATELIA 16:00 - 19:00 hod.
PODNIKATELIA 16:00 - 20:00 hod.

Hotel Lipa***
Sládkovičova 20
972 01 Bojnice

Kontakt:
Tím Akceleračného programu 
NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk 
Tím Rastového programu 
NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk 
www.npc.sk | www.sbagency.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.

Nepodnikatelia
https://bit.ly/2XS8QTY

Podnikatelia
https://bit.ly/2QXym95

REGISTRUJTE SA TU

Ukončenie registrácie: 9.12.2019 do 12:00 hod.


