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Ponúkame Vám spoluprácu pri rozvoji 
Vašich zamestnancov na všetkých 
úrovniach riadenia. 
 
Akadémia lídrov je zameraná na majstrov 
vo výrobe, tím lídrov ako aj ďalších 
riadiacich pracovníkov na nižšom stupni 
riadenia.  
 
Sme pripravení osobne za Vami vycestovať 
a spolupracovať na príprave a realizácii 
rozvojového programu, ktorý bude napĺňať 
Vaše očakávania. 
 
 

A K A D É M I A  L Í D R O V

POCHOPENIE 
SMEROVANIA

Stanovenie cieľa/cieľov 
vzdelávania
Mapovanie potrieb so 
zástupcami skupiny   
Návrh programu a metrík
Prezentácia a schválenie

Realizácia tréningov
Workshopov
Riešenie miniprojektov
Factory tour - podľa dohody

Spracovanie spätnej väzby
Prezentácia miniprojektov
Vyhodnotenie prínosov

Workshop so zástupcami 
zadávateľa
Prezentácia odporúčaní  
pre ďalší rozvoj  

AKADÉMIA
LÍDROV

VO VÝROBE

T R É N I N G

Segment: 

všetky typy výrob, 

bez ohľadu na sériovosť.

Nie všetci zamestnanci 
vnímajú potrebu zmeny, 
prispôsobenie sa požia-
davkám trhu a implementá- 
cii moderných pracovísk. 
Počas tréningov budú 
účastníci riešiť modelové 
situácie, ktoré im pomôžu 
pochopiť súčasné 
smerovanie.

ZMENA 
MYSLENIA

HĽADANIE 
PRÍLEŽITOSTÍ

Budeme sa učiť "vidieť". 
Vidieť rôzne zlepšenia, učiť 
sa pomenovať problémy 
a spoločne ich riešiť. 
Budeme používať vybrané 
metódy priemyselného 
inžinierstva, ktoré nám 
budú pomáhať 
transformovať príležitosti 
na zníženie nákladov.

Robiť rovnaké veci rovnakým 
spôsobom znamená 
očakávať rovnaký výsledok. 
Líder vo výrobe si v prvom 
rade musí uvedomiť aká 
je jeho rola a čo sa od neho 
očakáva. Musí poznať svoje 
silné a slabé stránky. 
Zároveň musí poznať  a vy- 
užívať potenciál svojho tímu.   

PRÍPRAVA 
AKADÉMIE

REALIZÁCIA 
TRÉNINGOV 
 

VYHODNOTENIE 
PRÍNOSOV 

ĎALŠÍ 
POSTUP



Kontaktná osoba

ČASOVÁ
DOTÁCIA

VEĽKOSŤ 
SKUPINY

ROZSAH 
AKADÉMIE

BONUS

1-2 dni 
za mesiac

Návrh programu 

Základné údaje

Kontakt

Tvoríme hodnoty, ktoré dávajú zmysel

10-12 
účastníkov

Podľa 
zadania

Exkurzia
+
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Názov modulu

Vedenie pracovníkov 
a komunikácia s nimi
 
 
Riadenie konfliktu 
a odporu ku zmene
 
 
Zlepšovanie procesov
 
 
 
Techniky riešenia problémov
a skupinové workshopy
 
 
Vedenie hodnotiacich rozhovorov
 
 
 
Riadenie výkonu – vedenie 
a motivácia pracovníkov
 
 
Trendy v priemysle a Industry 4.0 

Obsah modulu

Efektívna komunikácia v pracovných situáciách, partnerský prístup s rešpektom 
k pracovníkom, predchádzanie nedorozumeniam a z nich plynúcim problémom, 
konštruktívna práca so spätnou väzbou a kritikou.
 
Orientácia v konfliktných situáciách – identifikovanie jadra konfliktu 
a primeraného postupu, konštruktívne riešenie konfliktov,  zvládanie odporu 
k zmene. Uvedomenie si potreby zmeny a svojej role v procese.
 
Dôležitosť zlepšovania pre podnik a pracovníka, druhy plytvania vo výrobe,  
ako zlepšovať, PDCA cyklus, projekty zlepšovania, základná kalkulácia úspor, 
praktické riešenie plytvania na vybranom pracovisku. 
 
Pochopiť úlohu nástrojov a techník na systematické riešenie problémov. 
Zrozumiteľne pomenovať dopady problému. Naučiť sa používať vhodné nástroje 
na riešenie problémov. Viesť skupinové workshopy na hľadanie kreatívnych riešení.
 
Líder ako partner HR. Dôležitosť a výhody správneho hodnotenia pracovníkov. 
Hodnotenie na základe cieľov a hodnotenie orientované na správanie. Príprava, 
pravidlá, scenáre a časté chyby hodnotiaceho rozhovoru. Práca s otázkami. 
 
Stimulovanie výkonu pracovníkov, využívanie celého spektra motivačných postupov 
adekvátne situácii a individualite pracovníka, primerané používanie 
štýlov vedenia pracovníkov.
 
Trendy v priemysle a Industry 4.0. Práca s kolaboratívnym robotom. 

ROMAN BAČE


