Pozvánka na webinár

AKO ZVLÁDNUŤ ZMENY A DOTIAHNUŤ VECI
ÚSPEŠNE DO KONCA
Mission Possible™

Dnešný svet je plný neustále prebiehajúcich zmien. Webinár prináša praktický návod ako efektívne reagovať na zmeny okolo
nás, ktoré sú občas až dramatické. V časoch neutíchajúcich zmien potrebujeme nové nástroje a zručnosti pomáhajúce nám
zvládnuť to nepredvídateľné, čo zmeny prinášajú. Občas máme pocit vyčerpanosti, a aj keď na zmeny stíhame efektívne
reagovať, znižuje sa nám produktivita.

24.-25. február 2022
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
je certifikovaný podľa európskej normy systému
manažérstva kvality

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
je členom European Banking and Financial
Services Training Association

on-line kurz naživo

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
Vás pozýva na webinár

AKO ZVLÁDNUŤ ZMENY A DOTIAHNUŤ VECI ÚSPEŠNE DO KONCA
Mission Possible™
Rozsah a forma
Účastníci

Cieľ

On-line interaktívny webinár v rozsahu 2 x 3,5 hodiny.
Zamestnanci Národnej banky Slovenska, komerčných bánk a ďalších finančných
a nefinančných inštitúcií na rôznych pracovných pozíciách, a tiež ktokoľvek so záujmom
o danú tému. Max. počet účastníkov je 15.
Cieľom podujatia je poskytnúť informácie, nástroje a zručnosti, aby sa účastníci stali
efektívnejšími v neustále sa meniacich podmienkach. Pomôcť im tak ušetriť 2 až 3
hodiny denne a zvýšiť ich produktivitu a merateľné výsledky. Účastníkom vzrastie
efektivita práce a zlepší sa aj ich využívanie zdrojov.
1-dňový interaktívny webinár postavený na medzinárodne certifikovanom programe
vychádzajúceho z metodiky Mission PossibleTM prevedie účastníkov efektívnou prácou
so zmenami, ktoré sprevádzajú ich pracovný život. Účastníci sa oboznámia s novými
nástrojmi a zručnosťami, ktoré pomáhajú zvládať meniace sa podmienky. Reagovať na
neustále zmeny je vyčerpávajúce a môže sa to odraziť na výkone a produktivite.
Ako efektívne reagovať na dramatické zmeny okolo nás?
Svet okolo nás je momentálne v období tzv. “super V.U.C.A” Volatility, Uncertainty,
Complexity, Ambiguity (Preklad: V.U.C.A svet - volatilita, neistota, zložitosť,
nejednoznačnosť), prináša neustále zmeny v organizáciách. Pomôže Vám šesť princípov
efektívneho riadenia a reagovania v období dramatických zmien.
Princíp #1: Koncentrácia a efektivita v časoch neustálych zmien.
Tajomstvo 100% sústredenie na kritické aktivity.
Čo by sme sa mohli naučiť od Steva Jobsa?
Princíp #2: Plánovanie kľúčových aktivít.
Namiesto zaneprázdnenosti, využívanie osvedčených postupov na plánovanie kľúčových
aktivít.

Obsah
Princíp #3: Naučte sa riadiť svoj deň, inak bude on riadiť Vás!
Kto riadi Váš deň? Ako to vyzerá? Postoj „vodiča“ a postoj „spolujazdca“.
Čo robia svetoví lídri inak? Čo sa môžeme naučiť od Jima Rohna?
Činnosti – ako ich rozdeliť? Ako pracovať s troma úrovňami priorít?
Princíp #4:Využite svoj potenciál na maximum.
Vaše zdroje=Váš denný cyklus.
Vytvorte si vlastné cesty, nenapodobňujte ostatných.
Princíp #5: Filtrujte inak Vás to zasype!
Prerušenia, prekvapenia a neplánované udalosti ako s nimi pracovať?
Čo sa stane s plánovanou činnosťou? Čo sa môžeme naučiť od Jacka Welsha ?
Fyzické filtre a mentálne filtre ako ich nastaviť a využívať? Tajomstvo efektivity.
Princíp #6: Maximalizujte využitie zdrojov.
Zaťaženia, preťaženia a vyhorenia Prečo ste tak zaneprázdnení?
Optimálne rozloženie síl - ako na to? „Kto je zodpovedný za ďalší krok?“
„Správa kľúčových úloh“ v organizáciách. Štyri zákony „správy kľúčových úloh“
Implementácia štyroch zákonov.

LEKTOR
Dušan S. lektor a konzultant slovenských a nadnárodných spoločností, kde sa podieľa na tvorbe projektov
organizačného rozvoja ako aj rozvoja marketingových a obchodných stratégií. Má skúsenosti ako lektor
manažérskych zručností, vodcovstva, tímovej spolupráce, strategického riadenia, plánovania a časového
manažmentu. Venuje sa predaju a predajným technikám, ako aj moderným marketingovým stratégiám. Je výborný
facilitátor stretnutí a workshopov, a vyhľadávaný speaker. Sám absolvoval rôzne certifikované školenia ako napr.:
Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI) from OPP® - international business psychology consultancy in London, Body
Language and Micro Expressions Training for Corporations and Individuals, Business Simulation – Finance for nonfinance managers a Dynergetic People Management a Rozvojový program pre manažérov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN KONANIA:

24.-25.2.2022 v čase 9.00 – 13.00 hod. v oba dni

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
na 1 účastníka bez DPH
na 1 účastníka vrátane 20% DPH

245,00 EUR
294,00 EUR

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.
Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
IČO: 42166373
DIČ: 2022730369
IČ DPH: SK 2022730369

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

GARANT PODUJATIA:

Mgr. Vladimíra Lauko Jacková
 +421 905 436 751
e-mail: vladimira.jackova@ibv-nbs.sk

SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SKBX
2297
0308

SPÔSOB REALIZÁCIE:
On-line kurz sa uskutoční prostredníctvom aplikácie MS Teams alebo Zoom.
ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:
Účastníci uhradia poplatok do termínu uzávierky t. j. 17.02.2022. Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo
z internetbankingu) zašlú e-mailom na adresu vladimira.jackova@ibv-nbs.sk.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:
Záväznú prihlášku je možné stornovať iba písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia.
Zastúpenie účastníka je možné. Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných
podmienkach na: http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP.
Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu: vladimira.jackova@ibv-nbs.sk
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: www.ibv-nbs.sk
najneskôr do 17. 02. 2022.
Kompletná ponuka vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n. o. je dostupná na internetovej
adrese http://www.ibv-nbs.sk
Ing. Tomáš Sokol, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.

