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Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o. 
Vás pozýva na online kurz 

 

DNES KREATÍVNE –  ZAJTRA EFEKTÍVNE  

Rozsah a forma On-line kurz v rozsahu 0,5 dňa.  

Účastníci 

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 10. 

Cieľ 

Cieľom poldňového podujatia je osvojenie si vedomostí o kreatívnych technikách a ich 

využití pre zefektívnenie pracovných procesov. Kreativita pomáha zlepšovať výkonnosť 

človeka, iniciuje zmeny, pomáha prekonávať problémy pri riadení zmien a napomáha 

inováciám. Je úzko spojená s divergentným myslením tvoriacim alternatívy, hypotézy, 

zvažujúcim možnosti, prinášajúcim nové prístupy a riešenia. 

Obsah 

 

► Kreativita ako zručnosť.  

► Praktická ukážka kreatívneho myslenia v praxi.  

► Kreatívne techniky - ich rozdelenie a využiteľnosť.  

► Praktické riešenia: výber metód z typológie podľa situácie.  

 

Kreativita pomáha zlepšovať výkonnosť človeka, iniciuje zmeny, pomáha prekonávať 

problémy pri riadení zmien a napomáha inováciám. Je úzko spojená s divergentným 

myslením, tvoriacim alternatívy, hypotézy, zvažujúcim možnosti, prinášajúcim nové 

prístupy a riešenia. Uplatňovanie len analytického, konvergentného spôsobu myslenia má 

svoje limity a hranice. Naučte sa pracovať s kreativitou ako s jednou z TOP skills 

zamestnanca.   

 

Vedomosti o tvorivosti a kreativite, poznanie metód a ich vhodne zvolené aplikovanie, je 

vynikajúcou cestou podpory tejto prirodzenej schopnosti človeka, aby sa stala 

kompetenciou. Kreatívne myslenie zároveň nesporne napomáha humanizácii človeka, a 

preto má pozitívny dopad na komunikáciu zamestnancov, riešenie náročných situácií  a 

prácu s emóciami. 

 

LEKTORKA:    

Ľubomíra Hnátová, PhD. sa zaoberá témami soft skills, zameraných na ďalší rast a rozvoj osobnosti. Okrem 

vzdelávania v menších aj väčších firmách a organizáciách, kooperovala lektorsky v posledných rokoch                                 

na vzdelávacích projektoch pre štátnu správu (vzdelávanie zamestnancov ÚPSVR a ÚPSVaR 2015-2022), IVS 

(vzdelávanie Okresných úradov 2017- 2021), samosprávu (RVC - vzdelávanie riaditeľov škôl, lektorov a iných 

podujatia). Spolupracuje so združením lektorov KABA a inými vzdelávacími subjektami. 

 

 

on-line kurz naživo 



 
 
 

 
                  
 
  

ORGANIZAČNÉ POKYNY 
 

 
TERMÍN KONANIA:   24.02.2023 v čase  9.00 – 13.00 hod.  
       
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:   

na 1 účastníka bez DPH   165,00 EUR       
na 1 účastníka vrátane 20% DPH 198,00 EUR 

 
 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE:    Ulica Imricha Karvaša 6851/1 
     811 07 Bratislava - Staré Mesto 

Slovenská republika 
IČO: 42166373 

   DIČ: 2022730369 
   IČ DPH: SK 2022730369 
 
BANKOVÉ SPOJENIE:   IBAN:   SK08 0720 0000 0000 0007 4069 

SWIFT:   NBSB SKBX 
Variabilný symbol: 2487 
Konštantný symbol:  0308 
 

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

SPÔSOB REALIZÁCIE:   
 
On-line kurz  sa uskutoční prostredníctvom aplikácie MS Teams. 
            

ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU: 

Účastníci uhradia poplatok do termínu uzávierky t. j. 17.02.2023. 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. 
 
 
 
 
 
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. 

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 17.02.2023. 
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