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PROCESNÁ ORGANIZÁCIA 
 

Človekom premýšľajúcim procesne sa stanete vtedy, keď pri vzniku problému si pomyslíte na to, 
„čo sa deje v procese“, a nie na to, „ktorá osoba to pokazila“. 

 
 
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 

 Oboznámiť manažérov s 8 zásadami systému manažérstva kvality. 

 Naučiť manažérov základy projektového riadenia. 

 Oboznámiť manažérov so základnými princípmi procesnej organizácie. 

 Naučiť manažérov navrhnúť a modelovať procesy. 

 Pripraviť manažérov na implementáciu procesného riadenia. 

 Oboznámiť manažérov s vývojovými fázami organizácie. 

 Oboznámiť manažérov s 10 druhmi zmien v procesnej organizácii. 

 Naučiť manažérov optimalizovať organizačnú štruktúru. 
 
Komu je vzdelávanie určené 
Vlastníkom firiem, podnikateľom, manažérom na všetkých úrovniach riadenia.  
 
Moduly 

 Systém manažérstva kvality 

 Projektové riadenie 

 Procesné riadenie 

 Návrh procesov 

 Modelovanie organizácie 

 Modelovanie procesov 

 Procesná organizácia 

 Zmena organizácie 

 Zmena organizačnej štruktúry 
 
Cena 
 

Seminár počet 
dní 

Cena v €/1 deň/1 
účastník  

Celková cena v €/1 
účastník  

Systém manažérstva kvality  3 90 270 

Projektové riadenie 2 90 180 

Procesné riadenie 1 90 90 

Návrh procesov  2 90 180 

Modelovanie organizácie 2 90 180 

mailto:mail@krajciova.sk
http://www.krajciova.sk/
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_01_SMK_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_06_ProjektoveRiadenie_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_01_ProcesneRiadenie_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_04_NavrhProcesov_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_05_ModelovanieOrganizacie_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_02_ModelovanieProcesov_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_02_PO_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_01_ZmenaOrganizacie_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_01_ZmenaOrganizacie_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_02_ZmenaOrganizacnejStruktury_V1.pdf
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Seminár počet 
dní 

Cena v €/1 deň/1 
účastník  

Celková cena v €/1 
účastník  

Modelovanie procesov 2 90 180 

Procesná organizácia 2 90 180 

Zmena organizácie 2 90 180 

Zmena organizačnej štruktúry 2 90 180 

Spolu 18   1620 

 
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.  
 
Miesto 
 firemný  
 
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

