
Vaše vedomosti, je to jediné, čo vám nikto nemôže zobrať.  

 Manažérske zručnosti, ak chcete spoznať svoj manažérsky štýl a 
objaviť svoj potenciál, ako sa stať dôveryhodným manažérom svoj-
mu tímu. 

Vedenie hodnotiaceho rozhovoru, ak ste riadiaci pracovník, kto-
rý chce maximalizovať úžitok každoročného hodnotenia zamestnan-
cov, dať vyváženú spätnú väzbu a motivovať svojich podriadených. 

Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru, pre každého, kto 
chce robiť pohovory lepšie, štruktúrovanejšie a modernejšie. 

GDPR pre HR vám pomôže uistiť sa o dôležitých právnych skutoč-
nostiach, ktoré súvisia s prácou personálnej agentúry a zamestnáva-
teľa. 

Lektor je školenie pre každého, kto sa chce profesionálne vzdelá-
vať dospelých, spoločnosti pomôže získať  kvalifikovaných interných 
školiteľov. 

Mentor je školenie pre zamestnancov spoločností, ktoré uvažujú o 
zavedení mentoringovej kultúry alebo o jej posilnení. Mentoring 
môže znížiť vysokú fluktuáciu, zvýšiť motiváciu a angažovanosť. 
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Pre koho sú vhodné? 
Školenia, ktoré ponúkame sú 
úzko profilované na oblasti HR a 
manažmentu. Ako našu špeciali-
tu ponúkame aj školenia “Lek-
tor” a “Mentor” pre učiace sa 
organizácie. 

Čo získate 
Účastníci získajú odborné ve-
domosti, najnovšie poznatky a 
praktické zručnosti. Vedenie 
spoločnosti získa na záver štruk-
túrovanú písomnú správu s 
hodnotením účastníkov a odpo-
rúčaním pre ďalší rozvoj. 

Ako kurz prebieha? 
Všetky naše školenia prebiehajú 
interaktívnou formou. To zna-
mená, že všetko, sa učíme nie-
len teoreticky, ale aj prakticky. V 
modelových situáciách si nac-
vičíte nové zručnosti v bezpeč-
nom prostredí školiacej miest-
nosti. Po každom cvičení je do-
statok priestoru na reflexiu a 
vaše otázky.  

Cenová ponuka 
Pre každého klienta je vypraco-
vaná individuálna cenová po-
nuka. 

Firemné vzdelávanie
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 Manažérske zručnosti 
• Ako rozpoznať a efektívne viesť rôzne osobnost-

né typy 

• Ako zlepšiť vzťahy a tímovú spoluprácu 

• Manažérske štýly a manažérske nástroje 

• Efektívna komunikácia 

• Time manažment 

• Delegovanie a zadávanie úloh 

• Efektívne vedenie porady 

• Dávanie a príjmanie spätnej väzby 

• Koučovacie princípy v manažérskej praxi 

Z obsahu
Vedenie hodnotiaceho rozhovoru 
Hodnotenie na základe cieľov a hodnotenie oriento-
vané na správanie 

• Príprava hodnotiaceho rozhovoru 

• Pravidlá hodnotiaceho rozhovoru 

• Scénare hodnotiaceho rozhovoru 

• Praktické výstupy hodnotenia pracovníkov 

• Ako sa správne pýtať a aAktívne počúvanie 

• Ako využiť hodnotiaci rozhovor na motiváciu zamest-
nanca 

Behaviorálne vedenie                 
pracovného pohovoru 
• Príprava na pohovor 

• Ako môžete ovplyvniť otvorenosť kandidáta 

• Uplatnenie koučovacích princípov pri poznáva-
ní kandidáta 

• Aktívne počúvanie. 5 zmyslov a reč tela 

• Porozumenie verbálnym a neverbálnym signá-
lov 

• STAR a iné techniky vedenia behaviorálneho 
pohovoru 

• Účinné otázky. Príprava, načasovanie, interpre-
tácia 

• Vyhodnotenie pohovorov a výber najvhodne-
jšieho kandidáta 

GDPR pre zamestnávateľov 
• Outplacement, dočasné pridelenie a permanentný 

placement v ére GDPR 

• Databázy životopisov a GDPR 

• Osobné dotazníky a osobné zložky zamestnancov v 
súlade s GDPR 

• Monitorovanie zamestnancov pomocou kamier, GPS 
a iných technológií 

• Zmluvné vzťahy s dodávateľmi personálnych, bez-
pečnostných a iných služieb 

• Pracovný poriadok a GDPR 

• Organizačný poriadok, popisy pracovných miest 

• Vnútropodnikové smernice a GDPR 

• Proporčné testy 

• Analýza rizík a určenie ochranných opatrení 
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