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Profesionálny 

prístup  
              Kvalitný 

lektorský tím  
              

Príjemné 
prostredie  
a moderné 
vybavenie 

PONÚKAME: 



              

           

        Ponuka 
akreditovaných 
kurzov 

435/2008/1-7 Modulové vzdelávacie 
programy 

1032/2009/173/2 Mäkké zručnosti 

1032/2009/173/1 Cvičná firma 

641/2012-KV 
 
 
 
 
466/2011-KV 

Inovačné vzdelávanie pre 
učiteľov zamerané na 
inovatívne metódy v práci s 
deťmi so ŠVVP 
 
Špecializačné vzdelávanie pre 
učiteľov zamerané na 
zvýšenie odbornej 
pripravenosti pre prácu s 
deťmi a žiakmi so ŠVVP 



              

           

        

KOMUNIKÁCIA 
KOUČING 
NÁSILIE V ŠKOLE 
MANAŽMENT A PLÁNOVANIE 
PORUCHY SPRÁVANIA 
ŠPECIFICKÉ VÝVINOVÉ PORUCHY 
UČENIA 

Modulové vzdelávacie programy 

435/2008/1-7 



Komunikácia  
  Zameranie na rozvoj komunikačných a sociálnych 

zručností. Účastníci sa naučia asertívne a efektívne 
komunikovať, odstraňovať komunikačné bariéry, 
zvládať konflikty, prijímať a poskytovať spätnú 
väzbu, pracovať tímovo.  

 

Koučing  
  Zameranie na rozvoj 

komunikačných a 
manažérskych zručností. 
Hlavným cieľom je rozvíjať 
kľúčové zručnosti manažéra, 
vedieť uplatniť štýly vedenia 
zamestnancov  



Násilie v škole  
 Sprostredkovať „správne“ informácie ohľadom 

násilia v škole, objasniť definíciu násilia, 
agresivity, šikanovania, typológiu obetí a 
agresorov a stratégiu na zvládanie šikany  

 

Manažment a plánovanie  
 Sprostredkovať informácie o 

podstate plánovania, jeho 
význame, charaktere a analýze. 
Počas praktického výcviku 
zamerať sa na stanovenie 
cieľov, vypracovanie stratégie, 
hodnotenie postupov.  

 



Poruchy správania  
 Sprostredkovanie základných informácií k 

poruchám správania ako je etiológia, základná 
charakteristika, vývinovo podmienené aspekty 
porúch správania, klasifikácia porúch správania, 
rozdelenie. Súčasťou je aj nácvik praktických 
zručností pri práci s deťmi s ADD/ADHD.  

 

Špecifické vývinové poruchy 
učenia  
 Informácie, zručnosti a 

podmety s cieľom rozpoznania 
dôvodov porúch učenia, 
určenia správneho typu 
poruchy učenia a námety ako 
pristupovať k výučbe  



              

           

        

              

        

Mäkké zručnosti 



Osobnosť a komunikácia  
 Osobnosť v procese sebarozvíjania  
 Komunikácia v medziľudských 
vzťahoch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Protistresový program  
Protistresový manažment  
NFB a HRV tréningy  
 

 
 
 
 

Spolupráca ako predpoklad 
úspechu  
Tímová spolupráca – predpoklad 
úspechu  
Efektívne riešenie konfliktov  



              

           

        

              

        

CVIČNÁ FIRMA 



 
 
 
 

 
Právne minimum  
 Živnostenský zákon  
 Občiansky zákonník  
 Zákon o zamestnanosti  
 Zákonník práce 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomické minimum  
Jednoduché a podvojné účtovníctvo  
Daňové minimum  
 Odvodové povinnosti SZČO  



 
 
 
 

 
Podnikateľský plán  
Tvorba podnikateľského plánu  
Tvorba finančnej prognózy  
Marketing a manažment  
Povinnosti začínajúceho podnikateľa 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Základy práce s PC  
Operačný systém MS Windows  
Textový editor MS WORD  
Tabuľkový procesor MS Excel  
Prezentácia PowerPoint  
Základy práce na internete  



 
 
 
 

 
Tvorba kariéry  

Kariérny profil  

Trh práce a kariéra  

Ako sa úspešne zamestnať  

Základná dokumentácia pre trh práce  

Firemná kultúra  
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