
 

Pozývame Vás na tréning

Asertivita a jej uplatnenie v práci mana?éra

Aser t ivit a je jednou zo zák ladných kom unika?ných zru?nost í, k t orá nám  
pom áha pr im erane presadzova? svoje názory, pot reby,  pocit y a zárove? 
re?pek t ova? názory a slobodu ost at ných bez m anipulácie a agresivit y.  U?í 
nás nies? zodpovednos? za svoje vlast né rozhodnut ia,  naslúcha? iným         
a pom áha pr i r ie?ení  nepr íjem ných sit uácií a konf l ik t ov.  Aser t ívna 
kom unikácia je t ie? ú?inným  nást rojom  na zvládanie m anipulat ívneho 
jednania a posilnenia sebaúct y a úct y k  druhým . 

 
     Obsah: 

- Typy kom unikácie a správania 

- Aser t ívne  práva a povinnost i

- Aser t ívne t echniky

- Vnút orná sloboda, sebaúct a a zdravá 

sebadôvera 

- Zbavenie sa o?akávaní v int erakcii s ?u?m i, 

akcept ovanie rozdielov v názoroch a správaní 

iných, úct a k  druhým

- Pr ijím anie pochvaly aj k r it iky 

- Modelové sit uácie kom unikácie 

Lektorka:
?ubica Karetková ? riadite?ka poradenskej spolo?nost i BPM Slovakia, s.r.o., ?lenka 
Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.  V oblast i vzdelávania dospelých pôsobí u? 
dvadsa5 rokov.  Rozvíja, tvorí a vedie vzdelávacie projekty zamerané na rozvoj 
a  zlep?enie komunika?ných zru?ností, posilnenie zdravého sebavedomia 
a  uvedomenia si vlastných síl a  potenciálu  rozvoja.

16. február 2018 

Biznis centrum Matador
Bojnická 3, Bratislava

termín konania:

miesto:

Ú?as?nícky poplatok:

240,00 eur (s dph)

BPM Sl ovakia, s.r .o.
t el : 02/ 20200078, 0905 172 880, fax: 02/ 3320 4686
e- mail : bpmvzdel @zmail .sk, bpm@bpm- educat .com
 

 www.vzdel avame.sk

 

     Darujte si úspech



ORGANIZA?NÉ INFORMÁCIE

              Dát um  konania:           16. február  2018  (9:00 hod . - 16:00 hod.,

                                                         

              Uzávierka pr ih lá?ok :   9. február  2018

               Miest o konania:          Biznis centrum Matador

                                                          Bojnická 3

                                                           831 04 Bratislava - mestská ?as? Nové Mesto 

                 

                Ú?ast nícky poplat ok :   240,00 Eur  (s DPH)/1 ú?ast ník

V cene ?kolenia je zahrnuté: ?kolné, m at er iály, obed, káva/?aj, nealko a ob?erst venie.

Absolvovaním tréningu získa ka?dý ú?astník certifikát, ktorý vydáva spolo?nos? BPM Slovakia s.r.o., ihne? po 
ukon?ení na mieste konania tréningu.

BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3
831 04  Bratislava
tel. 0903  885 252,   www.vzdelavam e.sk   

Spolo?nos? BPM Slovakia s.r.o., od roku 2002 tvorí a organizuje vzdelávacie a motiva?né programy rôzneho druhu - 
semináre, kurzy, workshopy a tréningy, ktorých cie?om je nielen sprosredkovanie akutálnych a moderných informácií 
ale tie? spríjemnenie a o?ivenie be?ných pracovných dní, podpora kreativity a celková motivácia k ?al?iemu 
osobnostnému a profesionálnemu rozvoju ú?astníkov. 

Organizátor:



Prihlá?ka na workshop

  

Meno a priezvisko ú?astníka_____________________________________________________________________________________
Názov spolo?nosti_____________________________________________________________________________________________ 
I?O:_________________________________________________DI?:_____________________________________________________ 
I? DPH:_______________________________________________________________________________________________________ 
Tel:______________________________________________________Fax:_________________________________________________

E-mail:_______________________________________________________________________________________________________

                                                 Obchodné a plat obné podm ienky, organiza?né pokyny 

Pr ih lásenie a plat ba:       

Vyplnenú prihlá?ku  nám za?lite e-mailom na bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk, faxom na 
?íslo:  02/3320 4686  alebo na adresu: BPM Slovak ia, s.r .o., Bojnická 3, Brat islava 831 04. Prihlási? sa 
tie? mô?ete prostredníctvom na?ej webovej stránky www.vzdelavame.sk. Po prijatí prihlá?ky Vám 
potvrdíme registráciu ú?astníka na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu. Ú?astnícky poplatok uhra?te na 
?íslo ú?tu: SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako variabilný symbol uve?te 
Va?e I?O, ako ?pecifický symbol uve?te termín konania seminára v tvare 16022018. Po obdr?aní platby na 
ná? ú?et Vám za?leme da?ový doklad o uhradení ú?astníckeho poplatku po?tou, v prípade potreby aj 
e-mailom. Ú?astnícky poplatok zah??a: ?tudijné materiály, ob?erstvenie, obed, nealko, teplé nápoje. 
Sedem dní pred konaním seminára Vám za?leme podrobné organiza?né pokyny a ?al?ie informácie o 
vzdelávacom podujatí e-mailom.  

Ú?ast nícky poplat ok  je 240,00 eur (s DPH) / 1 ú?ast ník                                uzávierka pr ih lá?ok : 9. 2. 2018 

Z?ava pr i regist rácii:  

- 2  - 4 ú?astníkov z jednej spolo?nosti - 5 % z?ava 

-5 a viac ú?astníkov z jednej spolo?nosti - 10 % z?ava

St orno poplat ok : 

 - 30 % z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 14 dní pred d?om konania seminára
 - 50 % z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 7 a? 3 dni pred d?om konania seminára 
- V prípade stornovania prihlá?ky 2 a menej dní pred za?atím seminára ú?astnícky poplatok nevraciame, 
uvítame  v?ak náhradníka. 
Zm ena t erm ínu, m iest a alebo zru?enie podujat ia: BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu 
lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), 
alebo na zru?enie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skuto?ností, 
Vás budeme o nich ?o najskôr informova? telefonicky alebo elektronicky.  

Poskyt ovanie osobných údajov ú?ast níka: Osobné údaje objednávate?a (ú?astníka) sú spracované na 
základe zákon ?. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(?alej len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávate? (ú?astník) poskytuje osobné údaje 
predávajúcemu (BPM Slovakia, s.r.o.) na ú?ely realizácie práv a povinností zo zmluvných vz?ahov, a to v 
rozsahu: meno a priezvisko, adresa, doru?ovacia adresa, adresa elektronickej po?ty, telefónne ?íslo (?alej 
spolo?ne v?etko len ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam. 

Záväzne sa prihlasujem na workshop ?Aser t ivit a a jej uplat nenie v praxi m ana?éra" , (16. 2. 2018)? a 
súhlasím s uvedenými obchodným a platobnými podmienkami a zárove? v znení neskor?ích predpisov za 
ú?elom registrácie na uvedený seminár. 

Dátum:...........................................................     Podpis a pe?iatka:........................................................................... 
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ASERTIVITA A JEJ UPLATNENIE V PRAXI MANA?ÉRA

16. február  2018 Biznis cent rum  Mat ador , Bojnická 3, Brat islava


