
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.

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

Dozviete sa aké sú tajomstvá reči tela, ako reč tela dešifrovať. 
Získate vedomosti ohľadom biznis protokolu v kocke doplnené 
o asertívne správanie. Naučíte sa, ako detegovať blížiace 
sa vyhorenie a vyhnúť sa stavu vyhorenia možnou cestou 
psychohygieny. 

Harmonogram série podujatí:
1.deň (12.12.):
BIZNIS PROTOKOL 
2.deň (13.12.):
KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI a REČ TELA
3.deň (14.12.): 
ASERTÍVNE SPRÁVANIE A PSYCHOHYGIENA 
(Ako sa vyhnúť vyhoreniu)

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3frf76i

ONLINE
12.-14.12.2022

Aké je tajomstvo úspešného lídra

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

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

Slovak Business Agency
- Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC, Karadžičova 2
Twin City blok A
811 09, Bratislava

https://www.npc.sk/sk/events/ake-je-tajomstvo-uspesneho-lidra/
https://www.npc.sk/sk/events/ake-je-tajomstvo-uspesneho-lidra/


DETAILNÝ HARMONOGRAM SÉRII PODUJATÍ: 

 » ako sa správať v spoločnosti
 » základné pravidlá etikety a ich správne využitie v praxi
 » vizitky, stolovanie, podávanie ruky
 »  pozvánky, eventy, dress code

BIZNIS PROTOKOL
12.12.2022 / 16:00 – 20:00 hod.12

 »  správne komunikačné kanály pre úspešný biznis
 »  čítanie reči tela v rámci komunikácie a biznisu
 »  techniky obchodovania
 »  klamstvá a ich dešifrovanie

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI  
A REČ TELA
13.12.2022 / 9:00 – 13:00 hod.

13

 »  asertívne správanie - techniky a uvedenie do praxe
 »  obchodovanie a využite asertívneho správania
 »  psychohygiena – techniky a prax
 »  vyhorenie – nástrahy, predvídanie, dešifrovanie riešenie

ASERTÍVNE SPRÁVANIE  
A PSYCHOHYGIENA  
(Ako sa vyhnúť vyhoreniu)
14.12.2022 / 9:00 – 13:00 hod.

14

VAŠOU LEKTORKOU BUDE:

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

Mgr. Linda Hnatová - 
odborníčka na ľudské zdroje, 

prácu so zákazníkmi a protokol. 
Má dlhoročnú prax ako koučka 
manažérov a vedúcich pracovníkov 
na medzinárodnom trhu. 


