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

Mať pod kontrolou svoju produktivitu, pracovné činnosti 
a návyky je v čase home office nevyhnutnosťou. Počas troch 
dní vám experti ukážu, ako dobíjať svoje baterky, mať dostatok 
energie na všetky stanovené úloh a ako si ich zorganizovať. 
A to všetko zavedieme do praxe pomocou akčného plánu. 

Harmonogram podujatia:
1. deň (12.4.):
Energy management – efektívne vedenie energie 
(Matúš Jarečný)

2. deň (13.4.):
Prokrastinácia a digitálna očista 
(Matúš Draganovský)

3. deň (14.4.):
Budovanie atómových návykov a odstránenie 
zlozvykov (Matúš Jarečný)

Nakopnite svoju 
produktivitu aj podnikanie

Kontakt:
Tím RP NPC Trnava: rp.tt@npc.sk
Tím RP NPC Nitra: rp.nr@npc.sk
Tím RP NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk
Tím RP NPC Žilina: rp.za@npc.sk
Tím RP NPC Košice: rp.ke@npc.sk
Tím RP NPC Prešov: rp.po@npc.sk
Tím RP NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

12.-14.4.2021
9.00 – 13.00 hod.

ONLINE Microsoft Teams

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3uMU7tQÚčasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

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

https://www.npc.sk/sk/events/nakopnite-svoju-produktivitu-aj-podnikanie/
https://www.npc.sk/sk/events/nakopnite-svoju-produktivitu-aj-podnikanie/
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Energy management – efektívne vedenie energie 
(Matúš Jarečný)
12.4. / 9:00 – 13:00 hod. 
Čo sa dozviete?
 » spoznanie štyroch foriem energy managementu
 » tipy na konkrétne aktivity a nástroj, ako si tieto energie dobíjať
 » štyri horáky vs. Work - Life Balance

Prokrastinácia a digitálna očista 
(Matúš Draganovský)
13.4. / 9:00 – 13:00 hod. 
Čo sa dozviete?
 » spoznanie konceptu vedomého používateľa  a odstránenie zbytočností
 » odstránenie prokrastinácie a získanie voľného času
 » kontrola nad svojim kompulzívnym správaním

Budovanie atómových návykov a odstránenie 
zlozvykov 
(Matúš Jarečný)
14.4. / 9:00 – 13:00 hod. 
Čo sa dozviete?
 » tri vrstvy správania – od výsledku až k zmene identity
 » mapovanie návykov pre aplikáciu nového návyku
 » použitie vzorca návykov
 » angažovanosť vs. udržateľnosť
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DETAILNÝ HARMONOGRAM PODUJATIA:

Vašimi lektormi sú

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3uMU7tQ

Matúš Jarečný - od roku 2013 je 
spoluzakladateľom vzdelávacej spoločnosti 

a značky SUVko Coaching. Používa pragmatický prístup, 
ktorým nachádza na každú situáciu konkrétny soft skills 
nástroj. Jeho deväťročná ročná lektorská prax bola 
ocenená v prestížnej ankete Lektor roka, kde získal 
špeciálne ocenenie Young Talent za rok 2018 (Lektor 
roka do 30 rokov za rok 2018).

Matúš Draganovský - pôsobí ako Learning 
Designer a tréner vo vzdelávacej spoločnosti 

SUVko Coaching v rámci firemného vzdelávania soft-skills 
(mäkkých zručností). Zameriava sa na rozvoj ľudského 
potenciálu a silných stránok stredného a vyššieho 
manažmentu. Na workshopoch využíva bohaté 
skúsenosti z medzinárodných projektov a spoluprác. 
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