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Pozvánka na tréning Manažment zmien v kultúrnych organizáciách

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
pozývame Vás/Vášho pracovníka na tréning Manažment zmien v kultúrnych organizáciách, ktorý sa
uskutoční v dňoch 7. – 8. 11. 2018 v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi.
Pripravilo ho oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky Národného osvetového centra ako
pokračovanie cyklu vzdelávacích aktivít zameraného na zvyšovanie kľúčových kompetencií riadiacich
a odborných pracovníkov – manažérov kultúry.
Cieľom tréningu je interaktívnym spôsobom naučiť účastníkov plánovať, riadiť
a implementovať zmeny, definovať stratégie, vedieť aplikovať nástroje zaisťujúce úspešný priebeh
procesov zmien vo vzťahu k jednotlivým zamestnancom i pracovným tímom.
Prínos tréningu pre účastníka:
–
získanie nových vedomostí a zručností,
–
tréning postupov na efektívne manažovanie procesov zmien,
–
rozvoj manažérskeho potenciálu,
–
nácvik praktických zručností v modelových situáciách z reálnej praxe.
Vzdelávanie predstavuje interaktívny tréning s využitím skupinových a individuálnych aktivít,
ako sú cvičenia, riešenie prípadových úloh, hranie rolí a poskytovanie spätnej väzby, riadená diskusia,
príklady z praxe.
S pozdravom
JUDr. Ing. Michal Bartók
generálny riaditeľ

Prílohy (3): Program tréningu
Organizačné pokyny
Registračný formulár
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDJAvmt2kADVbTWF8Lej-PH2MQOJ6w9DZT6LNJoFzx92yKQ/viewform?usp=sf_link
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Program tréningu
Tréning bude prebiehať v týchto blokoch:
7. novembra 2018 (streda)
11.00 – 11.30
Registrácia účastníkov
11.30 – 14.30
Prvá časť tréningu – Riadenie a zmena, zmeny v riadení organizácií
14.30 – 15.00
Prestávka na občerstvenie
15.00 – 18.30
Druhá časť tréningu – Manažér, jeho potenciál a kreativita v procesoch zmien
18.30 – 19.00
Prestávka na večeru
19.00 – 21.00
Tretia časť tréningu – Nevyhnutné opatrenia v procesoch zmien
8. novembra 2018 (štvrtok)
8.00 – 8.30
Raňajky
8.30 – 13.30
Štvrtá časť tréningu – Nácvik postupov a stratégií v záujme efektivity tímov
13.30 – 14.00
Prestávka na obed
14.00 – 15.30
Piata časť tréningu – Príklady z praxe a ich riešenia
15.30 – 16.00
Zhodnotenie tréningu – spätná väzba zo strany lektora a účastníkov

Lektor: PhDr. Marián Štermenský, PhD., tréner, expert v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a
manažérskeho vzdelávania. Absolvent andragogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave. Má bohaté skúsenosti zo stáží v zahraničí (Rakúsko, Taliansko) a zo vzdelávania v oblasti
personálneho manažmentu, pracovnej psychológie atď.

Organizačné pokyny
Účastnícky poplatok 60,- €/1 osoba. V prípade, že účastník nepožaduje ubytovanie, poplatok
je 40,- €/1 osoba. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 5. 11. 2018 na účet
Národného osvetového centra: SK63 8180 0000 0070 0006 9325, VS 06011 (v poznámke treba uviesť
IČO vysielajúcej organizácie a priezvisko účastníka). Počet účastníkov tréningu je obmedzený z
dôvodu použitej metódy vzdelávania.
Vysielajúca organizácia hradí účastníkovi náklady na cestovné. NOC hradí ubytovanie
s raňajkami, 1 x večeru, 1 x obed a náklady na lektora.
Registračný formulár
Vyplňte za každú osobu zvlášť v termíne do 5. 11. 2018.
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDJAvmt2kADVbTWF8Lej-PH2MQOJ6w9DZT6LNJoFzx92yKQ/viewform?usp=sf_link)
Bližšie informácie o ubytovaní a stravovaní pošleme prihláseným účastníkom po realizácii verejného
obstarávania.
Kontaktná osoba: PhDr. Svetlana Chomová, PhD., e-mail: svetlana.chomova@nocka.sk, mobil: 0918
817 129.
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