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F I R M A 
 

Nech robíš, čo robíš, vždy musíš urobiť celú prácu poriadne.                                                           
E. M. Goldratt 

 
 

Lektorka 
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: martaseminare.blogspot.com 
blog: martasloboda.blogspot.com 
 
Ciele  

 Užitočná organizácia-vznik. 

 Efektívna organizácia-rozvoj. 

 Stabilná a výkonná organizácia-rast. 

 Dynamická a flexibilná organizácia-rovnováha. 

 Slobodná organizácia-sloboda. 
 
Komu je vzdelávanie určené 
Vlastníkom firiem, podnikateľom, manažérom na všetkých úrovniach riadenia.  
 
Program vzdelávania 

 Procesná organizácia 

 Efektívna organizácia 

 Výkonná organizácia 

 Inovačná organizácia 

 Slobodná organizácia 
 
Popis 
Komplexné manažérske vzdelávanie, ktoré vám poskytne ucelené vedomosti o riadení firmy. 
V priebehu vzdelávania získate prehľad o najmodernejších a celosvetovo uznávaných metódach a 
postupoch v riadení firmy. Štruktúra vzdelávania je navrhnutá podľa životného cyklu vývoja 
organizácie, od jej užitočnosti, efektívnosti, až k riadeniu výkonnosti, riadeniu inovácií a budovaniu 
slobodnej firmy. Jednotlivé moduly vzdelávania na seba nadväzujú po obsahovej a logickej 
stránke. 
 
Cieľom vzdelávania je viesť vás cestou od vzniku firmy, cez rozvoj a rast, udržanie rovnováhy 
v dynamicky sa meniacom svete, až k slobode. Absolvovaním vzdelávania sa stanete expertmi 
v riadení a zlepšovaní procesov, riadení výkonnosti organizácie a riadení inovácií a slobodným 
lídrom. Vzdelávanie ukončíme sériou seminárov o slobodných firmách so zameraním na  efektivitu, 
inovácie, kreativitu, slobodu, demokraciu, šťastie a podnikanie. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mail@krajciova.sk
http://www.krajciova.sk/
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_01_ProcesnaOrganizacia_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_02_EfektivnaOrganizacia_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_03_VykonnaOrganizacia_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_04_InovacnaOrganizacia_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_05_SlobodnaOrganizacia_V1.pdf


 RNDr. Marta Krajčíová                                                                                                                 2 

Cena 
 

Seminár počet 
dní 

Celková cena v €/1 
účastník  

Procesná organizácia 18 1620 

Efektívna organizácia 11 990 

Výkonná organizácia 10 900 

Inovačná organizácia 8 720 

Slobodná organizácia 7 630 

Spolu 54 4860 

 
V cene je zahrnutá príprava, realizácia vzdelávania a študijné materiály v elektronickej forme. 
V cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu do miesta realizácie seminárov a náklady na 
ubytovanie. Konzultantka nie je platcom DPH.  
 
Organizácia vzdelávania 
 

Organizácia počet 
dní 

Termín 

Procesná organizácia 18 01-12 

Záverečná práca 1 
  

Efektívna organizácia 11 01-12 

Záverečná práca 2 
  

Výkonná organizácia 10 01-12 

Záverečná práca 3 
  

Inovačná organizácia 8 01-12 

Záverečná práca 4 
  

Slobodná organizácia 6 01-12 

Záverečná práca 5   

 
 
Hlavným cieľom vzdelávania je pomôcť vám poznať a aplikovať získané vedomosti v praxi. 
Vzdelávanie preto organizujeme tak, že na konci každého cyklu vypracujete záverečnú prácu 
o aplikovaní poznatkov vzdelávania v praxi.  
 
Vzhľadom k tomu, že každá organizácia sa môže nachádzať v inom vývojovom štádiu, je miestom 
vzdelávania vaša organizácia. V priebehu vzdelávania budeme riešiť vašu organizáciu, vaše 
procesy, vašich zamestnancov a manažérov. Všetky príklady, použité v priebehu vzdelávania, 
budú pripravené pre vaše priemyselné odvetvie podnikania a na základe vašich požiadaviek, ktoré 
definujete v priebehu vzdelávania.  
 
Vzdelávanie je možné absolvovať celkovo-pre celý vzdelávací program, alebo jednotlivo-podľa 
cyklov.    
 
Miesto  
firemný  
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Prihláška 
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť. 
 

 Vyplnením záväzného formulára, alebo  

 Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na mailovú adresu: mail@krajciova.sk 
 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE1mZkIxdXlHZUEyb2FpTV9UVVhpUVE6MQ
http://www.krajciova.sk/Seminare/MK_Prihlaska_V1.doc
mailto:mail@krajciova.sk

