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ASERTIVITA, KOMUNIKÁCIA, AUTORITA
14. – 15. marec 2023, Nízke Tatry 

VEDENIE, DELEGOVANIE, COACHING
28. – 29. marec 2023, Château Belá

LEADERSHIP „ŤAŽŠIE“ OVLÁDATEĽNÝCH KOLEGOV
18. – 19. apríl 2023, Nízke Tatry

Výsledná cena je súčtom školného, stravy a ubytovania. Výslednú cenu je možné fakturovať aj v jednej 
položke. Prvý tréningový deň trvá od 9:00 do 15:30, druhý do 14:00. Prihlásiť sa môžte ON-LINE na 
www.romanresearch.sk. Training Manager: +421 910 777 885.

ORGANIZÁCIA ŠKOLENIA

Ceny sú uvedené bez DPH

Modul
Školné zaplatené

do 7 dní pred tréningom
Školné

Strava 

(plná penzia)

Ubytovanie

na jednu noc

Modul A + B + C 1259 € 1489 € 176 €

95 € (samostatne) 
59 € (na dvojke)

Modul A (14.–15.3.2023) 419 € 499 € 79 €

Modul B (28.–29.3.2023) 419 € 499 € 109 €

Modul C (18.–19.4.2023) 419 € 499 € 79 € 

Na jednotlivé moduly je možné prihlásiť sa aj samostatne. 

Pri 3 účastníkoch na jeden modul 1 noc ubytovanie grátis, celý kurz 3 noci ubytovanie grátis!

ROMAN RESEARCH, s.r.o. je úspešne operujúca nezávislá vzdelávacia or-
ganizácia. V dobe rastúcich informácií a globalizácie trhov potrebujú ve-
dúci pracovníci zo všetkých hospodárskych odvetví odborné vedomosti 
a informácie na profesionálnej úrovni. Všetky témy sú preverené s cieľom 
poskytnúť informácie pre riešenie Vašich úloh a projektov. 

KONTAKT

PODMIENKY ÚČASTI

ROMAN RESEARCH, s.r.o., Letná 45, 040 01  Košice, Slovakia (EU)

Mobil: +421 910 777 885, Tel.: +421 55 694 10 20
e-mail: info@romanresearch.sk, www.romanresearch.sk
IČO: 36 195 570, IČ DPH: SK2021492396

Prihlásením na školenie on-line prihláškou alebo e-mailom vysielajúca spoločnosť (ďalej „objednávateľ“) sa zaväzuje dodržať podmienky, za 
ktorých spoločnosť ROMAN RESEARCH, s.r.o. prihlasuje účastníkov na školenia vrátane odstupného. Po prihlásení obdržíte potvrdenie. Pod-
mienkou účasti je zaplatený účastnícky poplatok alebo preukázanie bankového prevodu potvrdzujúci zaplatenie. Akceptujeme len riadne 
prihlášky, predbežný záujem neakceptujeme. Objednávateľ prihlásením na školenie sa zaväzuje zaplatiť doplatok za zvýšené školné v prípa-
de, že nezaplatí zľavnené školné do termínu platnosti zľavneného školného alebo do termínu splatnosti faktúry. V prípade omeškania platby 
sa zaväzuje objednávateľ zaplatiť 0,05% za každý deň omeškania. Odstúpenie je možné len písomnou formou. Zastúpenie účastníka je mož-
né. Pri odstúpení sa účtuje objednávateľovi manipulačný poplatok 25% zo školného, pri odstúpení neskôr ako 5 pracovných dní pred trénin-
gom je splatný celý účastnícky poplatok. Z nepredvídaných dôvodov si vyhradzujeme právo zmeny programu, termínu alebo miesta konania.
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CERTIFIKOVANÝ LEADERSHIP TRÉNING

Túto sezónu prinášame ďalšie nové témy v  oblasti leadershipu, ktoré spĺňajú požiadavky dnešného 
rýchleho digitálneho sveta. Na leadra v  dnešnej dobe videokonferencií a  niekoľkosekundových roz-
hodnutí okrem tradičných vodcovských úloh sú kladené vyššie požiadavky v porovnaní s predchádza-
júcimi generáciami šéfov.

Skutočný leader sa pozná podľa toho, že jeho ľudia vždy nejakým záhadným spôsobom odvádzajú 
vynikajúcu prácu (John C. Maxwell). Charizma - rešpekt - štýl. To sú vlastnosti, ktoré chce mať každý 
skutočný leader. Leadership je predovšetkým práca na sebe a rozvoj vlastných kvalít.

MODUL A –  ASERTIVITA, KOMUNIKÁCIA, AUTORITA  

Tréning je určený pre všetkých, ktorí pracujú na sebe pri zdokonaľovaní svojich komunikačných schop-
nosti a zároveň chcú pochopiť aj partnerov v komunikácií. Asertívna komunikácia v kombinácií s autori-
tou a charizmou je kľúčovou kompetenciou vedúcich pracovníkov – leadrov pri plnení pracovných úloh 
a dosahovaní stanovených cieľov.

 sebadôvera a sebaúcta ako predpoklad asertívneho jednania  asertívne techniky a ich využitie v praxi 
 komunikačné štýly a formy jednania: agresivita, pasivita, manipulácia  spôsoby jednania s jednotlivými 
typmi ľudí  ako realizovať kontroverzné opatrenia a ako zotrvať na svojom stanovisku,  ako presadiť 
svoje záujmy alebo záujmy vlastnej skupiny,  ako vedieť vysvetliť žiadúce postupy (ako formulovať úlo-
hy, ciele, akčné plány a pod.)  účinná pochvala a konštruktívna kritika, dávanie efektívnej spätnej väzby 
 odmietnutie neprimeraných požiadaviek druhých,  riešenie konfl iktov medzi dvoma pracovníkmi,  
ako komunikovať v napätých pracovných situáciách,  využívanie asertívnej komunikácie  pri používaní 
manažérskych nástrojov - meetingy, porady, ...  formálna a neformálna autorita a nepísané pravidlá vyu-
žívania sily - autority  kedy použiť právomoci vyplývajúce z autority a z pracovnej pozície  ako vhodne 
kombinovať leadership s autoritou a mať zároveň vyvážené vzťahy

6 dňový kurz v termínoch 

14. – 15. marec 2023 Alexandra Wellness Hotel Liptovský Ján 

28. – 29. marec 2023 Château Belá (okres Nové Zámky) 

18. – 19. apríl 2023 Alexandra Wellness Hotel Liptovský Ján

MODUL B – VEDENIE, DELEGOVANIE, COACHING 

Tréning je určený pre riadiacich pracovníkov, ktorý majú záujem zlepšiť svoje schopnosti a rozšíriť svoje 
poznatky v oblasti vedenia – leadershipu a v oblasti delegovania, ktoré je kľúčové pri dosahovaní efektív-
nych výsledkov prostredníctvom podriadených. Správnym delegovaním dosiahnete rast efektivity práce, 
zisku, stability a konkurencieschopnosti fi rmy.

 vedenie - vodcovstvo - leadership, rozdiel medzi riadením a vedením (manažérom a leadrom),  charak-
teristika leadra, úloha podnikových vodcov,  základné princípy vedenia podriadených, osobnostné rysy 
riadiacich pracovníkov,  zmapovanie svojich silných a slabých stránok a ako na nich pracovať,  vedenie 
tímu, úloha vodcu pri zavádzaní zmien,  autorita ako mozaika vzťahov, autorita a disciplína, „láskavé“ au-
tority,  rozvíjanie sebaistoty a nestrácanie citu,  členenie úloh podriadených, zadávanie úloh, vytváranie 
pravidiel hry, delegovanie právomocí a pravidlá správneho delegovania, motivačný prínos delegovania 
 využitie coachingu pre lepšie výsledky tímu  prínos coachingu pri nachádzaní riešení problémov  
kladenie coachingových otázok

MODUL C –  LEADERSHIP ŤAŽŠIE OVLÁDATEĽNÝCH KOLEGOV  

Tréning je zameraný na rozpoznanie „ťažšie“ ovládateľných ľudí, na zvládanie negatívneho nastavenia, na 
účinné využitie správnych komunikačných techník a asertívneho správania a na celkové lepšie využitie 
vodcovského potenciálu leadra.

„Keď sme v kontakte s ľuďmi, nikdy nezabudnime, že ľudia nie sú logické bytosti. Sme emočné bytosti, v ktorých 
sa hemžia predsudky, ovláda nás hrdosť a pýcha.“ (Dale Carnegie)

 rozpoznanie ťažšie ovládateľných ľudí a situácií  pomoc vo vnútri a mimo fi rmy; ako rozpoznať kolegu, 
ktorý môže nám pomôcť  najdôležitejšie osobnostné typy a keď sa z nich stanú „ťažko“ ovládateľný  
vševediaci - hašteriví - fl ákači  prečo môžu viesť k problematickému správaniu situácie ako neistota, zme-
na pozície alebo strata moci  zistite, čo sa v skutočnosti skrýva za blokádou „ťažko“ ovládateľných ľudí  
kolegovia s podpriemerným výkonom, samotári, absentéri - porozumejte ich správaniu  kedy sa oplatí 
investovať energiu a kedy nie  formálne vs. neformálny rozhovory  mocenské hry ako dôsledok; zabez-
pečenie statusu leadra  budovanie konštruktívnych pracovných vzťahov  využitie a rozvoj asertivity 
a emočnej inteligencie  prijímanie a dávanie spätnej väzby  ako dostať konfl ikty na odbornú úroveň


