
Zvýš svoju hodnotu na 
trhu práce
Online



Hlavné myšlienky projektu

„Dnes sa neplatí za dosiahnuté vzdelanie a titul, platí sa za 
hodnotu, ktorú máme na trhu práce!”

„Čo mám v hlave mi nikto nevezme!”



Predstavenie projektu

Ide o vzdelávací cyklus 4 webinárov. Aké typy vzdelávania bude  
projekt Zvýš Svoju Hodnotu na trhu práce obsahovať?

✓ Finančné vzdelávanie – plánovanie osobných financií a 
investovanie

✓ Obchodné vzdelávanie – obchodná komunikácia a 
sebaprezentácia

✓ Manažérske vzdelávanie – práca so silnými stránkami a 
SWOT analýza

✓ Podnikateľské vzdelávanie – pravidlá podnikania, 
budovanie úspešnej firmy



Komu je určený?

Projekt je prioritne určený pre študentov a ľudí do 30 rokov, ktorí:

✓ Chcú zvyšovať svoje šance na úspešné uplatnenie na pracovnom 
trhu 

✓ Chcú rozšíriť svoj životopis o cenný certifikát

✓ Majú záujem o rozšírené poznatky od ľudí z praxe

✓ Chápu, že skončením školy vzdelávanie neskončilo



Priebeh projektu
Cyklus sa skladá zo 4 webinárov zakončený online vedomostným testom

Témy:

1, Pravidlá trhu (finančného, pracovného, podnikateľského)

utorok 16.2.2021 17:00- 18:30

Školiteľ: Martin Čupka - Managing Director

2, Finančné plánovanie 

štvrtok 18.2.2021 17:00-18:30

Školiteľ: Martin Gáll - Senior Consultant

3, Obchodná komunikácia a sebaprezentácia

utorok 23.2.2021 17:00 - 18:30

Školiteľ: Tomáš Čorňák - Executive Manager

4, Investovanie 

štvrtok 25.2.2021 17:00 - 18:30

Školiteľ: Štefan Pekár - Hudák - Team Manager

Záverečný vedomostný test bude realizovaný s manažérmi projektu po dohode, podmienkou je účasť na 
všetkých témach, po úspešnom zvládnutí testu bude vygenerovaný certifikát o absolvovaní 



Usmernenie

• Vzdelávací projekt bude prebiehať cez online platformu webinargeek

• Je potrebná registrácia na úvodnú tému, následne budú pozvánky na ďalšie 
témy automaticky generované, nie je nutné sa už registrovať na ďalšie témy...

• Link na úvodnú tému: https://partnersgroupsk.webinargeek.com/zvys-svoju-
hodnotu-na-trhu-prace

• 30 minút príde pred webinárom pripomienkový e-mail, stačí sa pripojiť, nie je 

potrebné nič inštalovať, webinár funguje na rôznych zariadeniach,

odporúčame využiť Google Chrome

• Prípadné otázky môžete písať na e-mail: lukas.nemergut@partnersgroup.sk

https://partnersgroupsk.webinargeek.com/zvys-svoju-hodnotu-na-trhu-prace
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Tešíme sa na Vašu účasť!


