14. 7. 2021

Prihláška do zoznamu expertov pre rodinné podnikanie

Prihláška do zoznamu expertov pre
rodinné podnikanie
Vo formulári uveďte prosím fakty ohľadom Vašej odbornosti, praxe, spôsobu práce a tém,
ktorým sa venujete. Na základe týchto informácií budete mať možnosť ponúkať Vaše
služby a podporiť tak rodinné podniky v ich ďalšom rozvoji.
* Povinné

1.

E‑mail *

Sekcia bez názvu

2.

Priezvisko a Meno *
Uveďte vo formáte "Priezvisko Meno" s interpunkciou

3.

Telefonický kontakt *
uveďte vo formáte "0900 000 000"

https://docs.google.com/forms/d/1jOoHqoBImRDRIl-dODI4XVbYAWto0KRDeEWMuLUOQDU/edit
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4.

Mesto *

5.

Ulica a číslo *

6.

PSČ *

Údaje o
vzdelaní a

Uveďte informácie ohľadom Vášho vzdelania, Vašej odbornosti a praxe - sú
základným kritériom pre výber do zoznamu expertov pre rodinné podnikanie.

praxi experta

7.

Súčasná pracovná pozícia *

8.

Meno spoločnosti *

9.

V prípade, že podnikáte, uveďte oblasť podnikania a názov spoločnosti

10.

Vaše vzdelanie *
Uveďte vaše maximálne dosiahnuté vzdelanie (napr. stredoškolské, vysokoškolské I., II., III. stupňa) a
špecializáciu.

https://docs.google.com/forms/d/1jOoHqoBImRDRIl-dODI4XVbYAWto0KRDeEWMuLUOQDU/edit
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11.

Prihláška do zoznamu expertov pre rodinné podnikanie

Ovládanie cudzích jazykov *
Uveďte cudzie jazyky, v ktorých by ste vedeli poskytovať odborné poradenstvo, školiť , prednášať.

12.

Vaše ďalšie vzdelanie a rozvoj *
Uveďte aké ďalšie vzdelávanie, tréningy, školenia, výcviky, rozvojové aktivity ste absolvovali, ktoré Vás
oprávňujú poskytovať vybrané služby.

13.

Odborná prax *
Uveďte informácie o Vašej práci, aktivitách a témach, ktorým sa venujete, resp o vašej praxi s
poradenstvom, mentoringom, koučingom, lektorovaním, atď. Napíšte aspoň 3-5 bodov v štruktúre:
"1.Téma - segment biznisu klienta - forma práce (konzultácie, mentoring, koučing) - trvanie (počet hodín
alebo dní)".

https://docs.google.com/forms/d/1jOoHqoBImRDRIl-dODI4XVbYAWto0KRDeEWMuLUOQDU/edit

3/10

14. 7. 2021

Prihláška do zoznamu expertov pre rodinné podnikanie

14.

Ako dlho sa venujete jednotlivým formám práce *
Uveďte od akého dátumu aktívne pracujete ako kouč, mentor, poradca, alebo lektor. Ak fungujete vo
viacerých "rolách" uveďte to vo formáte "Rola - dátum od kedy takto pracujete" (napr. kouč - od r. 2001).
Požiadavka je minimálne 5-ročná prax pre expertov s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním II. stupňa
a 7- ročná prax pre expertov s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa a stredoškolským vzdelaním.

Informácie o
ponuke

Uveďte informácie o Vašej ponuke tém, o službách a výstupoch Vašej práce a o
formách poskytovaných služieb, ktoré viete a ktoré by ste chceli rodinným
podnikom poskytovať.

služieb
experta

15.

*
V každom riadku označte iba jednu elipsu.
1 - mám záujem

0 - nemám záujem

Konzultant
Mentor
Kouč
Lektor, školiteľ

https://docs.google.com/forms/d/1jOoHqoBImRDRIl-dODI4XVbYAWto0KRDeEWMuLUOQDU/edit
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Moje okruhy služieb a aktivít *
V každom riadku označte iba jednu elipsu.
1 - ponúkam

0 - nemám záujem

Vypracovanie analýz, štúdií, správ, ai.
Vypracovanie koncepcií, programov, plánov,
schém, manuálov, návrhov opatrení pre firmy,
komunikačných a marketingových stratégií,
interných dokumentov a smerníc ai.
Poskytovanie poradenstva pre firmy
Poskytovanie individuálnej starostlivosti a
podpora osobnostného rozvoja formou
mentoringu, koučingu, poradenstva pre
majiteľov, vedenie a zamestnancov
rodinných podnikov
Vedenie a organizácia školení, konferencií a
iných skupinových rozvojových aktivít
Vypracovanie podkladov, tvorba obsahu a
výstupov pre internetovú/elektronickú
komunikáciu (webstránky, marketingové
materiály ai.)

https://docs.google.com/forms/d/1jOoHqoBImRDRIl-dODI4XVbYAWto0KRDeEWMuLUOQDU/edit
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17.

Témy a obsah ponúkaných služieb *
V každom riadku označte iba jednu elipsu.
1ponúkam

0 - nemám záujem o túto
tému

Nástupníctvo a proces generačnej výmeny
Ohodnocovanie rodinných podnikov pre
účely transferu vlastníctva
Personálne riadenie podniku
Strategické riadenie podniku s ohľadom
na špecifiká rodinného podnikania
Marketing
Financie, finančné riadenie podniku,
investičné poradenstvo
Právne témy a poradenstvo
Projektový manažment
Osobnostný rozvoj - manažérske a
komunikačné zručnosti
Expanzia na nové trhy (geografická,
produktová), poradenstvo v oblasti
predaja
Podpora inovácií a inovačný manažment
Riešenie dopadov krízy COVID-19 na
rodinný podnik

Ďalšie
informácie

Uveďte ďalšie informácie, ktoré môžu ovplyvniť ponuku Vašich služieb pre
rodinné podniky.

https://docs.google.com/forms/d/1jOoHqoBImRDRIl-dODI4XVbYAWto0KRDeEWMuLUOQDU/edit
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Preferované lokality pre poskytovanie služieb *
Uveďte lokality, v ktorých by ste chceli poskytovať služby. Ak je pre Vás možné poskytovať služby na
území celého Slovenska - zaškrtnite "Celé Slovensko". Ak máte iné preferencie - vyberte daný kraj.

V každom riadku označte iba jednu elipsu.
1 - mám záujem

0 - nemám záujem

Celé Slovensko
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Košický kraj
Prešovský kraj

19.

Aké sú Vaše časové možnosti? *
Uveďte koľko hodín v mesiaci by ste sa mohli venovať službám pre rodinné podniky (poskytovať
poradenstvo, školiť....).

Označte iba jednu elipsu.
menej ako 10 hod za mesiac
od 10 do 20 hod za mesiac
od 20 do 40 hod za mesiac
neviem bližšie šecifikovať, závisí od dohody

https://docs.google.com/forms/d/1jOoHqoBImRDRIl-dODI4XVbYAWto0KRDeEWMuLUOQDU/edit
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20.

Iné
Uveďte ďalšie skutočnosti alebo obmedzenia, ktoré považujete za dôležité uviesť v tomto formulári.

Informácia
o
spracovaní
osobných

Pre účel zberu budú údaje spracované v rámci online služieb, ktoré poskytuje na
základe dohody so sprostredkovateľom spoločnosť Google LLC so sídlom na adrese
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké.
Podrobnosti o ochrane OÚ spoločnosťou sú dostupné online na
https://policies.google.com/privacy

údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov

21.

*
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Ako dotknutá osoba (ďalej len „Dotknutá osoba“), týmto, v súlade s ustanovením
článku 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len „Nariadenie“), udeľujem súhlas so spracúvaním vyššie uvedených
osobných údajov prevádzkovateľovi, ktorým je Slovak Business Agency, so sídlom
Karadžičova 7772/2, 811 09 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 30 845 301, registrácia: Register
záujmových združení právnických osôb vedený Okresným úradom Bratislava, registračné
číslo OVVS/467/1997-Ta (ďalej len „Prevádzkovateľ“), na dobu do 31. 12. 2028 a na účel:
posúdenia, spracúvania a ukladania vyššie uvedených osobných údajov uvedených v
Prihláške do zoznamu expertov pre rodinné podnikanie a v súvislosti s aktivitami
Prevádzkovateľa (ďalej len „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Súhlas so
spracúvaním osobných údajov je udelený slobodne a osobné údaje uvedené v prihláške sú
pravdivé.

Vyhlásenie ohľadom spracovania osobných údajov

https://docs.google.com/forms/d/1jOoHqoBImRDRIl-dODI4XVbYAWto0KRDeEWMuLUOQDU/edit
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22.

*
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Ako Dotknutá osoba zároveň vyhlasujem, že mi Prevádzkovateľ pri získaní osobných
údajov, poskytol informácie v súlade s ustanovením: (1) článku 13 a 14 Nariadenia, najmä,
že mi poskytol informáciu: a) o existencii práva kedykoľvek odvolať Súhlas so spracúvaním
osobných údajov zaslaním na emailovú adresu rodinnepodnikanie@sbagency.sk alebo na
korešpondenčnú adresu Prevádzkovateľa bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na Súhlase so spracúvaním osobných údajov udelenom pred jeho
odvolaním, b) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v podmienkach
Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, (2) článku 15
Nariadenia o práve Dotknutej osoby na prístup k údajom, (3) článku 16 Nariadenia o práve
na opravu, (4) článku 17 Nariadenia o práve na vymazanie (práve na „zabudnutie“), (5)
článku 18 Nariadenia o práve na obmedzenie spracúvania, (6) článku 19 Nariadenia o
oznamovacej povinnosti Prevádzkovateľa v súvislosti s opravou alebo vymazaním
osobných údajov alebo obmedzením spracúvania, (7) článku 20 Nariadenia o práve na
prenosnosť údajov, (8) článku 21 Nariadenia o práve namietať, (9) článku 22 Nariadenia o
automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania a (10) článku 34
Nariadenia o oznámení porušenia ochrany osobných údajov Dotknutej osobe, a to v
stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a
jednoducho. Tieto informácie mi Prevádzkovateľ poskytol elektronickými prostriedkami, a
to vo forme zverejnenia týchto informácií na webovom sídle Prevádzkovateľa
prostredníctvom odkazu http://www.sbagency.sk/ochranaosobnych-udajov0#.Wwf1r0iFNPY.

Súhlas so zasielaním informácií týkajúcich sa podpory malých a stredných
podnikov

23.

Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Týmto udeľujem SBA súhlas na zasielanie marketingových informácií a noviniek o
SLUŽBÁCH týkajúcich sa RODINNÉHO PODNIKANIA. Súhlas so zasielaním informácií je
udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú
adresu rodinnepodnikanie@sbagency.sk.
Týmto udeľujem SBA súhlas na zasielanie marketingových informácií a noviniek o
SLUŽBÁCH a aktivitách SBA pre malé a stredné podniky. Súhlas so zasielaním informácií je
udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú
adresu rodinnepodnikanie@sbagency.sk.

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.
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Formuláre
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