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SAMOSTATNOSŤ 
 
Súčasťou podstaty bytia človeka je klásť otázky, nie na ne odpovedať. 

John Seely Brown. 
 
 
 
 

 
 
 

OTÁZKY 
 
Zákazníci 

 Ste manažér a potrebujete pripraviť prezentáciu?   

 Ste podnikateľ a potrebujete si utriediť myšlienky?  

 Ste startupová firma a potrebujete nejako začať? 

 Ste študent a potrebujete napísať prácu? 

 Ste absolvent a potrebujete sa pripraviť na pohovor? 
 
Samostatnosť 

 Chcete sa vzdelávať samostatne? 

 Chcete pracovať samostatne? 

 Chcete byť podporovaný koučingom pri samostatnej práci? 
 
On-line 

 Chcete sa vzdelávať moderne? 

 Chcete sa vzdelávať cez internet? 
 
Knihy 

 Chcete mať rýchly prehľad v najnovších knihách o manažmente? 

 Chcete si prečítať najkrajšie myšlienky o manažmente? 
 
Slidy 

 Potrebujete mať komplexný prehľad o manažmente? 

 Potrebujete rozumieť jednoduchým nástrojom manažmentu? 

 Chcete efektívne riadiť, viesť a koučovať zamestnancov? 

 Potrebujete sa zdokonaliť v komunikácii a vedení porád? 

 Poznáte sám seba? Viete viesť a riadiť sám seba?  

 Chcete poznať najnovšie trendy v manažmente? 

 Chcete vedieť najaktuálnejšie informácie o svetovom manažmente? 

 Chcete sa inšpirovať modelmi riadenia špičkových svetových firiem? 
 
Formuláre 

 Potrebujete formuláre pre rôzne manažérske analýzy? 

 Potrebujete formuláre pre samohodnotenie organizácie? 

 Potrebujete formuláre pre hodnotenie manažérov? 

 Potrebujete formuláre pre hodnotenie zamestnancov? 

 Potrebujete formuláre pre hodnotenie tímov? 
 
Hry 

 Chcete si precvičiť svoje manažérske schopnosti formou hier? 
 
Výhody 

 Viac zodpovednosti 

 Viac slobody 

 Viac iniciatívy 
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 Viac kvalifikácie 

 Viac dobrého úsudku 

 Osobný rast 

 Kariérny postup 

 Viac flexibility 

 Viac efektivity 

 Menšie náklady 
 
Ceny 

 Chcete investovať do samostatného vzdelávania a samostatnej práce?  
 
Ak sú Vaše odpovede na hore uvedené otázky väčšinou kladné, potom ste na správnom mieste. 
Rada Vám pomôžem. Poskytnem Vám odborné informácie a koučing. Všetky podklady k Vášmu 
samostatnému vzdelávaniu a samostatnej práci sú pripravené. Stačí poslať mail: 
mail@krajciova.sk, alebo zavolať na  číslo mobilu: +421 911 556 331. Ďakujem za Váš záujem. 
 
Marta Krajčíová 
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