Bratislavská regionálna komora SOPK

Pozvánka na seminár
Dátum konania:

24. apríl 2009

Miesto konania:

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Predmet seminára:

MANAŽMENT –
základné manažérske procesy

Lektor:

RNDr. Marta Krajčiová ,
samostatný konzultant, špecialista v odbore

Účastníci :

Seminár je určený najmä riaditeľom organizácií,
vrcholovým manažérom a strednému
manažmentu, projektovým manažérom,
manažérom kvality, vlastníkom procesov a tiež
ostatným záujemcom.

Forma :
Pri každej téme si precvičíme Vaše sociálne a manažérske zručnosti. Seminár je
obohatený o mnohé skúsenosti z praxe a MUS (minútová - prečítate za minútu, učebná
- niečo sa naučíte) kníh významných svetových manažérov - Jack Welch, Jim Collins,
Stephen R.Covey ..
Seminár bude moderovaný formou workshopu.
Maximálny počet účastníkov je 15.
Účastníci obdržia osvedčenie o absolvovaní seminára.
Cieľom je vzdelávanie v oblasti riadenia organizácie a osobného rozvoja manažérov.
Efektívnosť znamená robiť správne veci. Účinnosť predstavuje čo najhospodárnejšie
využívanie zdrojov.

Program:
8.30 hod – 9.00 hod

Prezentácia účastníkov

9.00 hod – 12.00 hod
o
o
o
o
o

Management
Delegovanie
Rozhodovanie
Organizovanie
Kontrola

12.00 hod. -13.00 hod.

Občerstvenie

13.00 hod. – 16.00 hod.
o
o
o
o
o

Plánovanie
Vedenie
Tímová práca
Komunikácia
Motivácia

Odborný garant:

Mgr.Daniela Bestrová
e-mail: bestrova@sopk.sk
tel.č. 02/48291297
fax: 02/48291249

Bratislavská regionálna komora SOPK
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29,tel.: 02/48291 297; fax: 02/48291249,260
e-mail: bestrova@sopk.sk

Záväzná prihláška
Seminár:

MANAŽMENT

Dátum:

24. apríl 2009

Miesto:

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Meno, titul: ......................................................................................................................................
Funkcia: ...........................................................E-mail:...................................................................
Firma: ..................................................................................Tel.č....................................................
Adresa, PSČ: ....................................................................................................................................
IČO: ............................................................. IČ pre DPH: ............................................................
Banka a bankové spojenie: ............................................................................................................
Uveďte prosím presnú identifikáciu firmy-potrebné pre vyhotovenie faktúry!

Potvrdzujeme účasť na seminári a úhradu účastníckeho poplatku vo výške
člen: 59,25 € (1.785,- Sk) (49,79 € (1.500,- Sk) + DPH) /
nečlen: 71,10 € (2.142,- Sk) (59,75 € (1.800,- Sk) + DPH)
/zakrúžkujte platbu podľa členstva/

1. prevodom na účet BRK SOPK Bratislava vo VÚB Bratislava-Ružinov, číslo účtu

36733-062/0200, VS: 240409, ŠS : IČO spoločnosti , IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236
vykonaným dňa: ................................................................................................
2. poštovou poukážkou dňa ..................................................................................
Záväznú prihlášku láskavo odošlite/odfaxujte /odmailujte čo najskôr a doklad o zaplatení
poplatku (výpis z účtu / kópiu poštovej poukážky) odošlite/odfaxujte na uvedenú adresu pred
termínom konania seminára.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín konania:

24. apríl 2009

Uzávierka prihlášok:

22. apríl 2009

Miesto konania:

Kerametal, a. s. – zasadacia miestnosť
Jašíkova 6, Bratislava - Ružinov

Organizačný garant:

Veronika Remiášová
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava
tel: 02/48291257
fax: 02/48291249,260
e-mail: bestrova@sopk.sk

Potvrdenie účasti:

Registrácia vašej účasti bude akceptovaná po obdržaní
riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky a po overení
zaplatenia účastníckeho poplatku na uvedený účet.

Účastnícky poplatok: ČLEN SOPK.......................... 49,79 € bez DPH (1.500,- Sk)
NEČLEN SOPK..................... 59,75 € bez DPH (1.800,- Sk)
V poplatku je zahrnuté aj občerstvenie počas seminára.
Storno:

Účastnícky poplatok sa pri neúčasti nevracia,
seminára sa môže zúčastniť iný zástupca
spoločnosti. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť
seminár prípadne presunúť na iný termín v prípade
náhleho ochorenia lektora alebo ak sa seminár nemôže
uskutočniť z iného organizátorom vopred
nepredvídateľného dôvodu.

Upozornenie:

SOPK je platcom DPH.

