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TÍMOVÁ PRÁCA 

Tímová práca znamená výmenu názorov, hľadanie spoločného riešenia a formulovanie 
spoločných záverov a výsledkov. 

KONZULTANTKA 

RNDr. Marta Krajčíová  
konzultantka Business Process Management  
Krížna 20, 811 07 Bratislava  
mobil: +421 911 556 331  
e-mail: mail@krajciova.sk  
web: www.krajciova.sk 
blog: martakrajciova.blogspot.com 
blog: martaknihy.blogspot.com 
blog: martaznalosti.blogspot.com 

BALÍČEK SLUŽIEB 

Inicializácia projektu  
 
Vzdelávanie  
 

 Vedenie tímov 

 Duchovný vodca 

 
Projekt: Tímová práca 

 
Príprava projektu 
 
 

 Vypracovanie plánu projektu 

 Vypracovanie časového harmonogramu 
 
Realizácia projektu 
 

 
Modelovanie tímovej organizačnej štruktúry  

 Modelovanie organizačných jednotiek 

 Modelovanie tímov podľa procesného modelu organizácie 

 Modelovanie vzťahov OJ-tímy 

 Modelovanie vzťahov procesy-tímy  
 
Tvorba organizačnej dokumentácie  

 Definovanie pravidiel vedenia tímov 

 Definovanie pravidiel tímovej práce 

 Definovanie štandardov tímovej práce 

 Definovanie pravidiel odmeňovania tímov 

 Vypracovanie smernice vedenia tímov 

 Vypracovanie smernice tímovej práce 
 
Vytvorenie tímov  

 Definovanie tímov podľa procesného modelu organizácie 

 Definovanie cieľov tímov 

 Menovanie vedúcich tímov 
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 Menovanie členov tímov 

 Definovanie tímových rolí 

 Definovanie zodpovedností a právomoci vedúceho tímu a členov tímu 

 Vypracovanie plánu vzdelávania vedúcich tímov a členov tímov 

 Vzdelávanie vedúcich tímov a členov tímov 

 Priradenie tímov k procesom 

 Priradenie členov tímu k činnostiam 

 Priradenie miestnosti pre tímové stretnutia 

 Vizualizácia priebehu a výsledkov tímovej práce 
 
Meranie výkonnosti tímov 

 Definovanie ukazovateľov výkonnosti tímov 

 Meranie a hodnotenie výkonnosti tímov 

 Odmeňovanie tímov 

 Vyhodnotenie tímovej práce 
 
Ukončenie projektu 
 

 Vypracovanie záverečnej správy projektu 

 Meranie spokojnosti zákazníka 

CENOVÁ PONUKA 

V prípade Vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte: 
 
 

mail: mail@krajciova.sk 
mobil: +421 911 556 331 

OBJEDNÁVKA  

V prípade Vášho záujmu o balíček služieb, prosím o zaslanie objednávky:  
 
 

RNDr. Marta Krajčíová  
konzultantka 
Business Process Management 
Krížna 20 
811 07 Bratislava  
 
Č. OŽP-A/2006/12313-2/CR1 
Č. živnostenského registra: 110-159506 
IČO: 43 070 272 
DIČ: 1043652720 
Bankové spojenie: 2625735532/1100 

REFERENCIE  

 
 
 

 ČSOBL, a.s. Bratislava 

 Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná 

 Chemosvit, a.s. Svit 
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 IDS Scheer Slovakia, s.r.o. Bratislava 

 Informačné centrum podnikateľov, s.r.o. Žilina 

 KOVOTVAR, v.d. Kúty 

 Neografia, a.s. Martin 

 PAKKO holding, Ukrajina 

 Sekcia riadenia Európsky sociálny fond, Ministerstvo práce a sociálnych vecí, Bratislava 

 Schneck, s.r.o. Bratislava 

 Siemens, s.r.o. Bratislava 

 Slovakofarma, a.s. Hlohovec 

 Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s. Bratislava 

 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava 

 Slovenský zväz spotrebných družstiev, Bratislava 

 Úrad pre štátnu službu, Bratislava 

 Verejné obstarávanie, s.r.o. Bratislava 

 Volkswagen, a.s. Bratislava 

 ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom 


