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ORGANIZAČNÉ PORADENSTVO 
 

Líder 5. úrovne buduje vytrvalú skvelosť prostredníctvom paradoxnej zmesi pokory a 
profesionálnej vôle. Jim Collins 

 

 

 

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 
blog: martasloboda.blogspot.com 

SEMINÁRE 

 Modelovanie organizácie 

 Riadenie zamestnancov 

 Simulácia procesov 

 Projektové riadenie 

 Vedenie tímov 

 Duchovný vodca 

 Porada 

 Komunikácia 

 Pravidlá komunikácie 

AUDITY 

 Organizačný audit 

PROJEKTY 

Optimalizácia organizačnej štruktúry 

 Modelovanie organizačnej štruktúry  

 Tvorba organizačnej dokumentácie  

 Organizačné analýzy 

 Návrh novej organizačnej štruktúry  
 
Kapacitné plánovanie 

 Mapovanie procesov súčasného stavu 

 Simulácia procesov súčasného stavu 

 Vyhodnotenie výsledkov simulácie súčasného stavu 

 Optimalizácia procesov 

 Simulácia procesov budúceho stavu 

 Vyhodnotenie výsledkov simulácie budúceho stavu 
 
Projektové riadenie 
Príprava projektu 

 Plánovanie 

 Organizovanie 
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 Vedenie tímu 

 Komunikácia 

 Riadenie rizík 

 Motivácia 

 Kick off projektu 
 
Realizácia projektu 

 Delegovanie 

 Koordinácia 

 Kontrola 
 
Ukončenie projektu 

 Spracovanie záverečnej správy 

 Meranie spokojnosti zákazníka 

 Odmeňovanie 

 Spracovanie skúseností z projektu 

 Kick out projektu 
 
Tímová práca 

 Modelovanie tímovej organizačnej štruktúry  

 Tvorba organizačnej dokumentácie  

 Vytvorenie tímov  

 Meranie výkonnosti tímov 
 
Interná komunikácia 

 Modelovanie procesu a scenárov internej komunikácie 

 Tvorba organizačnej dokumentácie  

 Zefektívnenie porád  

 Vyhodnotenie internej komunikácie 
 
Informačný systém 

 Modelovanie aplikácií a dát vo väzbe na procesy 

 Analýza aplikácií a dát vo väzbe na procesy 

 Meranie výkonnosti vo väzbe na IS/IT 

 Zlepšovanie vo väzbe na IS/IT 

ROZSAH 

Rozsah projektu závisí od veľkosti organizácie, počtu procesov a zamestnancov, od stanovených 
cieľov, zložitosti riešenia problémov a stupňa dosiahnutia cieľov. 

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 audit, prosím o zaslanie objednávky:  
 
RNDr. Marta Krajčíová  
konzultantka Business Process Management 
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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 

 Eurofinancie Group, s.r.o. Dunajská Lužná 

 Chemosvit, a.s. Svit 

 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 

 SEPS, a.s, Bratislava 

 Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava 

 SPP, a.s. Bratislava 

 VÚSAPL, a.s. Nitra  

 ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom 
 
 


