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Web
projektu

TITTESI

„Transfer inovatívnych tréningových nástrojov pre skvalitnenie podnikateľských zručností“
„Transfer of innovative training tools for entrepreneurial skills improvement“

DOTAZNÍK

Kľúčové kompetencie nových a skúsených manažérov a podnikateľov

I. Úvodné Informácie
Dotazník je vytvorený so zreteľom na získanie dostatočne podrobných informácií bez
prílišnej časovej náročnosti na jeho vyplnenie, no napriek tomu Vám jeho
vypracovanie zaberie priemerne 45 minút.
Pre zabezpečenie požadovanej vypovedacej hodnoty primárneho určenia dotazníka
časti II.B a II.C musia byť vyplnené kompletne!

Ciele dotazníkového prieskumu:
 Hlavným cieľom prieskumu je zistiť úroveň kľúčových kompetencií
u podnikateľov a manažérov na základe ich sebahodnotenia.
 Ďalším cieľom prieskumu je zistiť, akú úroveň kompetencií by manažéri
a podnikatelia chceli dosiahnuť, a aké sú podľa nich vhodné metódy a formy
vzdelávania pre skvalitnenie týchto kompetencií.

Štruktúra dotazníka:
Pozostáva z častí:
I.

Úvodné informácie

►

II.

Dotazník

►

A. Identifikačné údaje

►

Škála vyjadrení 1 až 4
(1 – Rozhodne nesúhlasím,
C. Želaná úroveň kompetencií
až 4 – Rozhodne súhlasím)
D. Metódy a formy nadobúdania kompetencií

►

B. Aktuálne kompetencie

III. Vyhodnotenie výsledkov

►
►
►

a) Výsledky v rámci jednotlivých kompetencií

►

b) Celkové vyhodnotenie manažérskych / podnikateľských kompetencií

►

IV. Základné informácie o projekte TITTESI

Definícia termínov:

►

1. Čo sú to kľúčové kompetencie?
Kľúčové kompetencie predstavujú celý balík vedomostí, zručností a postojov, ktoré
sú nevyhnutné pre každého jednotlivca k tomu, aby bol schopný napĺňať osobný
rozvoj, sociálnu inklúziu, a aby bol schopný zamestnať sa. Tieto kompetencie by mali
byť dosiahnuté ukončením povinného vzdelávania alebo tréningov a mali by tvoriť
základ pre ďalšie vzdelávanie v celkovom ponímaní celoživotného učenia sa človeka.
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Kľúčové kompetencie vystupujú pri celom rozsahu vzdelávania alebo tréningov:
základná školská dochádzka, vzdelávanie dospelých, špecifické vzdelávanie skupín
ohrozených sociálnou inklúziou a pod.
(voľne prebraté z „Commission Staff Working Paper: Progress towards the common
objectives in Education and Training – Indicators and benchmarks”, Brusel, 21.1.
2004 SEC (2004) 73)
2. Podnikateľstvo
Podnikateľstvo je tvorené aktívnou a pasívnou zložkou: sklon k inovatívnym
činnostiam, no taktiež ide o schopnosť privítať a podporiť inovácie plynúce
z externých faktorov. Podnikateľstvo v sebe zahŕňa privítanie zmeny, prebratie
zodpovednosti za vlastné činnosti (pozitívne či negatívne), stanovovanie cieľov a ich
dodržiavanie. Zahŕňa tiež vlastnú motivovanosť k úspechu. Podnikateľstvo obnáša aj
oblasti spojené s obchodnými aktivitami a s ekonomickým rámcom všeobecne.
3. Základné rozdiely medzi podnikateľmi a manažérmi
 Podnikateľ
• je zapojený do spustenia celého procesu;
• prijíma finančné, materiálne a psychologické riziká;
• je poháňaný vidinou príležitosti;
• iniciuje zmeny;
• je svojim vlastným pánom (majiteľom alebo spolumajiteľom);
• získava nie jasne definované odmeny.
 Manažér
• je zapojený do priebehu obchodných činností po pomerne dlhú dobu;
• nemusí priamo niesť riziká;
• rozhoduje podľa zdrojov, ktoré má aktuálne k dispozícii;
• dodržiava pravidlá a postupy;
• je zamestnancom, nie majiteľom;
• dostáva presne dohodnuté odmeny a plat.

Zdroje:

IFOA: projekt Leonardo da Vinci: “K-Competencies“ (ref. no. 2004 I-04-B-F-PP154061)
University of Delhi: B.A. Programme - Course Material
(http://www.du.ac.in/bacourse.html)
10 competencies for entrepreneurial success:
(http://wiki.answers.com/Q/What_are_ten_competencies_of_an_entrepreneur)
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II. DOTAZNÍK
II. A. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Táto – prvá - časť dotazníka pozostáva z odpovedí týkajúcich sa Vašej identifikácie, pričom
nie sú požadované Vaše osobné údaje.
Prosíme, aby Vaše odpovede zodpovedali skutočnosti.

Identifikácia: –údaj pre identifikáciu respondenta – napr. meno a priezvisko, osobné číslo a pod.
- Zadajte Meno Priezvisko, osobné číslo, alebo iný identifikátor pre možnosť porovnávania výsledkov

Región:
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:
Spoločnosť:

(zdroj Eurostat, 2005)

Kapitál:
Pracovná pozícia:
- Uveďte Vašu pracovnú pozíciu

Počet rokov strávených vo vedúcej pozícii:
0

Oblasť riadenia: (Môžete uviesť aj viac než len jednu odpoveď)
Ľudské zdroje
Ekonomika
Technológia/Vývoj
IT
Výroba
Logistika
Obchod
Kvalita
Údržba
Iné (uveďte):
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II. B. VAŠE AKTUÁLNE Kompetencie
Táto – druhá - časť dotazníka pozostáva zo 60 krátkych vyjadrení. Prečítajte si každé
vyjadrenie a rozhodnite sa, nakoľko s ním súhlasíte. Buďte úprimní.
Por.
číslo

Slovné vyjadrenie súčasnej aktivity

1.

Často riešim problémy inými postupmi, ako sú štandardne zaužívané.

-

2.

Nie som schopný jednať podľa výziev a nových príležitostí.

-

5.

Som schopný podať optimálny pracovný výkon v stresových
situáciách.
Keď začínam nový projekt alebo úlohy, snažím sa získať potrebné
informácie z viacerých zdrojov.
Znepokojuje ma, keď sa neplnia úlohy tak ako by sa mali.

6.

Dobre sa orientujem v sociálnych a ekonomických problémoch.

3.
4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

15.

Potrebné činnosti vykonávam ešte predtým, než ma o to požiadajú.

19.

Poznám ekonomické prostredie pre podnikanie a viem si na základe
toho stanoviť aj podnikateľské/manažérske ciele.
Snažím sa spoznať ľudí, ktorí by mi mohli byť schopní pomôcť pri
dosahovaní cieľov.
Vyhľadávam radu ľudí, ktorí sa v danom probléme alebo úlohe na
ktorej pracujem dobre vyznajú.
Viem sa pozrieť na veci z iného pohľadu než ostatní.

20.

Často rozhodujem sám o zmenách v projekte.

21.

Nevyvíjam snahu pracovať rýchlejšie, než je nevyhnutné.

17.
18.

23.

Premýšľam nad výhodami a nevýhodami rôznych spôsobov splnenia
danej úlohy.
So zákazníkmi budujem vzťahy založené na vzájomnej dôvere.

24.

Zvyknem zmeniť názor, ak ostatní so mnou silne nesúhlasia.

22.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

-

Pre dosiahnutie firemných cieľov beriem do úvahy potrebu spolupráce
s inými oddeleniami a/alebo s ostatnými firmami.
Ak jeden prístup k problému zlyháva, premýšľam nad iným
prístupom, ktorým by sa dal nahradiť.
Ak druhí nevykonávajú úlohy tak, ako sa od nich očakáva, poviem im
to.
Dokážem získať ľudí, aby podporili moje odporúčania.

14.

16.

-

Pri riešení projektu prideľujem zodpovednosť a právomoc svojim
ľuďom v tíme podľa ich schopností.
Veľké projekty plánujem ich delením na menšie úlohy.

Veci riešim zabehnutým a overeným spôsobom bez ohľadu na
vzniknutú konkrétnu situáciu.
Krízové situácie obvykle neriešim.

13.

Vaša voľba

Keď pre niekoho vykonávam prácu, snažím sa ju dokončiť načas a v
čo najvyššej kvalite.
Mám problém s navrhovaním nových riešením.
Trávim málo času premýšľaním nad tým, ako druhých ovplyvniť.
Informácie súvisiace s víziou, stratégiou a konkrétnymi cieľmi si držím
pre seba, pretože nepovažujem za potrebné ich poskytovať kolegom.
Zvyknem plniť úlohy ešte predtým, než je jednoznačné, že musia byť
vykonané.
Vďaka analýze vykonanej v rámci svojej firmy dokážem využiť jej
silné stránky pre nové aktivity.
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-

Pokračovanie časti II. B. dotazníka:
Por.
číslo

31.
32.
33.
34.
35.

Slovné vyjadrenie súčasnej aktivity
Keď sa mi niečo postaví do cesty, nestrácam trpezlivosť a snažím sa
ísť ďalej.
Prijímam opatrenia bez pátrania po informáciách.
Písomný alebo ústny spôsob komunikácie volím v závislosti od
konkrétnej situácie.
Často beriem do úvahy názory a návrhy svojich podriadených a
poskytujem im spätnú väzbu.
Hnevá ma, keď sa mrhá mojim časom.

38.

Myslím si, že nie je vhodné zapájať mojich kolegov do procesu
plánovania.
Ak už som sa raz rozhodol o postupe riešenia problému, tento postup
viac nemením.
Keď sa púšťam do náročných vecí, verím si, že uspejem.

39.

Je pre mňa náročné prideľovať ľuďom úlohy.

40.

Dôležité úlohy radšej riešim sám.

36.
37.

41.
42.
43.
44.

Chcem, aby firma, ktorú vlastním/v ktorej pracujem bola tou
najlepšou.
Som schopný prijímať rozhodnutia aj pod časovým tlakom.
Snažím sa vyťažiť maximum z peňazí, ktoré mám k dispozícii na
splnenie projektu alebo úlohy.
Nedokážem presvedčiť ľudí, ktorí si pevne stoja za svojim názorom.

48.

Snažím sa prijímať od externých a interných zákazníkov podnety
týkajúce sa kvality.
Keď pre niekoho pracujem na projekte, pýtam sa ho mnoho otázok,
aby som si bol istý, že rozumiem požiadavkám danej osoby.
Keď je niečo na čom pracujem dostačujúce, nevyvíjam úsilie navyše,
aby som to ešte zdokonalil.
Pri riešení problémov reagujem pohotovo.

49.

Organizačnú štruktúru firmy považujem v dnešnej dobe za prežitok.

45.
46.
47.

52.

Radšej riešim problémy keď vznikajú, než by som mal tráviť čas ich
predvídaním.
Dokážem niesť zodpovednosť za prijaté rozhodnutia, ktoré môžu mať
dopad na škody a materiálne straty.
Podnikám veci, ktoré sú riskantné.

53.

Keď s niekým nesúhlasím, poviem mu to.

50.
51.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

V rámci komunikácie s kolegami akceptujem rozdielnosť ich názorov a
hodnôt.
V záujme plnenia firemných cieľov, premýšľam nad riešeniami,
z ktorých by mali úžitok všetci zúčastnení na probléme.
Nepovažujem za potrebné riešiť vzniknuté problémy v kooperácii
s interným a externým zákazníkom a prijímať nápravy ihneď.
Čakám na usmernenia druhých, kým sa pustím do nejakej aktivity.
Organizačné problémy odkladám na dobu, až kým ich riešenie nie je
nevyhnutné.
Budovanie väzieb medzi oddeleniami v rámci firmy nepokladám za
prioritu.
Rozumiem právnickej terminológii do takej miery, aby som
bol schopný komunikovať s právnikom.
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Vaša voľba

II. C. ŽELANÁ ÚROVEŇ VAŠICH KOMPETENCIÍ
Aké sú Vaše predstavy/ciele v dosiahnutí ohodnotenia v jednotlivých slovných vyjadreniach?
Prosíme uveďte, do akej miery by ste si želali splniť danú aktivitu.
Por.
číslo

1.
2.

Slovné vyjadrenie súčasnej aktivity
Želal by som si riešiť problémy inými postupmi, ako sú štandardne
zaužívané.
Chcel by som byť schopný jednať podľa výziev a nových príležitostí.

5.

Chcel by som byť schopný podať optimálny pracovný výkon
v stresových situáciách.
Chcel by som pochopiť dôležitosť získavania potrebných informácií
z viacerých zdrojov pri začínaní nového projektu alebo úlohy.
Chcem sa cítiť príjemne, keď sa úlohy plnia tak, ako by sa mali.

6.

Chcem sa vedieť orientovať v sociálnych a ekonomických problémoch.

3.
4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Chcel by som pri riešení projektov prideľovať zodpovednosti a
právomoci svojim ľuďom v tíme podľa ich schopností.
Želal by som si veľké projekty plánovať ich delením na menšie úlohy.
Pre dosiahnutie firemných cieľov by som chcel brať do úvahy potrebu
spolupráce s inými oddeleniami a/alebo s ostatnými firmami.
Ak jeden prístup k problému zlyháva, želal by som si premýšľať nad
iným prístupom, ktorým by sa dal nahradiť.
Chcel by som byť schopný povedať druhým, že nevykonávajú úlohy
tak, ako sa od nich očakáva.
Želal by som si vedieť získať ľudí, aby podporili moje odporúčania.
Nechcel by som vždy riešiť veci len zabehnutým a overeným
spôsobom bez ohľadu na vzniknutú konkrétnu situáciu.
Krízové situácie by som chcel riešiť lepšie.

19.

Želal by som si taký stav, aby som bol schopný potrebné činnosti
vykonávať ešte predtým, než ma o to požiadajú.
Na základe ekonomického prostredia pre podnikanie by som si chcel
vedieť lepšie stanoviť podnikateľské/manažérske ciele.
Želal by som si viac spoznať ľudí, ktorí by mi mohli byť schopní
pomôcť pri dosahovaní cieľov.
Chcem pochopiť dôležitosť toho, že radiť sa s ľuďmi, ktorí sa v danom
probléme alebo úlohe na ktorej pracujem dobre vyznajú je
nevyhnutné.
Rád by som sa pozeral na veci z iného pohľadu než ostatní.

20.

Nechcel by som sa sám rozhodovať o zmenách v projekte.

21.

Chcel by som pracovať rýchlejšie, než je to nevyhnutné.

15.
16.
17.
18.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Chcel by som pochopiť, že premýšľanie nad výhodami a nevýhodami
rôznych spôsobov splnenia danej úlohy je nevyhnutné.
Chcel by som pochopiť potrebu budovania vzťahov so zákazníkmi
založenými na vzájomnej dôvere.
Nechcel by som meniť názor ani napriek tomu, že ostatní so mnou
silne nesúhlasia.
Keď pre niekoho vykonávam prácu, snažil by som sa ju dokončiť
načas a v čo najvyššej kvalite.
Želal by som si vedieť navrhovať nové riešenia problémov.
Nechcem tráviť veľa času premýšľaním nad tým, ako druhých
ovplyvniť.
Informácie súvisiace s víziou, stratégiou a konkrétnymi cieľmi si
nechcem udržať pre seba, pretože považujem za potrebné ich
poskytovať kolegom.
Chcel by som plniť úlohy ešte predtým, než je jednoznačné, že musia
byť vykonané.
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Vaša voľba

Pokračovanie časti II. C. dotazníka:
Por.
číslo

30.
31.
32.

Slovné vyjadrenie súčasnej aktivity
Vďaka analýze vykonanej v rámci svojej firmy chcem lepšie využívať
jej silné stránky pre nové aktivity.
Keď sa mi niečo postaví do cesty, želal by som si nestratiť trpezlivosť
a snažil by som sa ísť ďalej.
Nechcem prijímať opatrenia bez pátrania po informáciách.

35.

Chcel by som vedieť lepšie voliť písomný alebo ústny spôsob
komunikácie v závislosti od konkrétnej situácie.
Želal by som si viac brať do úvahy názory a návrhy svojich
podriadených a poskytovať im spätnú väzbu.
Želal by som si lepšie využívať svoj čas.

36.

Chcel by som viac zapájať svojich kolegov do procesu plánovania.

33.
34.

39.

Napriek tomu, že som sa už raz rozhodol o postupe riešenia
problému, chcel by som byť schopný v prípade potreby tento postup
zmeniť.
Keď sa púšťam do náročných vecí, chcel by som si viac veriť, že
uspejem.
Želám si, aby pre mňa nebolo náročné prideľovať ľuďom úlohy.

40.

Dôležité úlohy chcem radšej riešiť v tíme spolupracovníkov.

37.
38.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Chcem, aby firma, ktorú vlastním/v ktorej pracujem bola tou
najlepšou.
Chcel by som vedieť prijímať rozhodnutia aj pod časovým tlakom.
Chcel by som vyťažiť maximum z peňazí, ktoré mám k dispozícii na
splnenie projektu alebo úlohy.
Chcel by som byť schopný presvedčiť ľudí, ktorí si pevne stoja za
svojim názorom.
Želal by som si viac prijímať podnety týkajúce sa kvality od externých
a interných zákazníkov.
Keď pre niekoho pracujem na projekte, chcel by som sa ho pýtať viac
otázok, aby som si bol istý, že rozumiem požiadavkám danej osoby.
Napriek tomu, že je niečo na čom pracujem dostačujúce, mám
záujem vyvíjať úsilie navyše, aby som to ešte zdokonalil.
Pri riešení problémov by som si želal reagovať pohotovejšie.

52.

Organizačnú štruktúru firmy nechcem ani v dnešnej dobe ani
v budúcnosti považovať za prežitok.
Nechcem riešiť problémy až keď vznikajú, ale chcem tráviť viac času
ich predvídaním.
Želal by som si niesť zodpovednosť za prijaté rozhodnutia, ktoré môžu
mať dopad na škody a materiálne straty.
Aj v budúcnosti chcem podnikať veci, ktoré sú riskantné.

53.

Keď s niekým nesúhlasím, chcem mu to vedieť povedať.

49.
50.
51.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

V rámci komunikácie s kolegami chcem akceptovať rozdielnosť ich
názorov a hodnôt.
V záujme plnenia firemných cieľov by som chcel nachádzať riešenia,
z ktorých by mali úžitok všetci zúčastnení na probléme.
Považujem za potrebné riešiť vzniknuté problémy v kooperácii
s interným a externým zákazníkom a prijímať nápravy ihneď.
Nechcem čakať na usmernenia druhých, kým sa pustím do nejakej
aktivity.
Organizačné problémy nechcem odkladať až do doby, kým ich riešenie
nie je nevyhnutné.
Budovanie väzieb medzi oddeleniami v rámci firmy chcem pokladať za
prioritu.
Želal by som si rozumieť právnickej terminológii do takej miery, aby
som bol schopný komunikovať s právnikom.
Strana číslo 7 z celkového počtu 12 strán

Vaša voľba

II. D. METÓDY A FORMY NADOBÚDANIA KOMPETENCIÍ
Táto posledná – štvrtá - časť dotazníka pozostáva z 5 vyjadrení. Prosíme o odpoveď na
všetky otázky.
1. Ako, resp. kde ste nadobudli vyššie uvedené kompetencie?
Uveďte v poradí podľa dôležitosti nižšie uvedené položky:
1 = najmenej dôležitá, 2 = o čosi dôležitejšia, ... 8 = najdôležitejšia položka
Spôsoby nadobudnutia kompetencie
Dôležitosť
prostredníctvom stredoškolského vzdelania
prostredníctvom vysokoškolského vzdelania
odborným tréningom
vlastnou skúsenosťou na pracovisku
tréningom na pracovisku (zaučenie na danú pracovnú pozíciu)
prostredníctvom odbornej podpory na pracovisku (mentoring, tútoring)
samoštúdium (čítaním odbornej literatúry, a pod)
iné (napr. v súkromnom živote, koníčkami, dobrovoľnou prácou, športom ai.)
2. V akom kontexte využívate nadobudnuté kompetencie? Môžete uviesť aj viac
než len jednu odpoveď.
Nikde
V práci v rámci môjho zamestnania
V práci pri externej komunikácii (napr. s klientmi, konkurenciou)
V súkromnom živote v rámci interpersonálnych vzťahov
Iné – uveďte:
3. Prečo by ste sa chceli v uvedených kompetenciách zlepšiť/dosiahnuť vyššie
výsledky? Môžete uviesť aj viac než len jednu odpoveď.
Z dôvodu profesijného rastu
Z dôvodu napredovania v kariére
Kvôli môjmu osobnému a kultúrnemu rastu
Kvôli zlepšeniu vzťahov s mojim okolím
Iné – uveďte:
4. Ktoré najvýznamnejšie prekážky očakávate pri nadobúdaní/zdokonaľovaní
uvedených kompetencií? Môžete uviesť aj viac než len jednu odpoveď.
Čas
Peniaze
Nedostatok sebamotivácie
Nemožnosť prístupu na internet
Nedostatočná ponuka vzdelávacích inštitúcií v mojom regióne
Iné – uveďte:
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5. Aký je podľa Vás najefektívnejší spôsob získavania a zdokonaľovania
uvedených kompetencií?
Za tabuľkou pre Vaše vyjadrenia sa nachádzajú vysvetlivky pojmov, ktoré by Vám nemuseli
byť jasné.
Uveďte v poradí podľa dôležitosti nižšie uvedené položky:
1 = najmenej dôležitá, 2 = o čosi dôležitejšia, ... 8 = najdôležitejšia položka
Spôsoby nadobudnutia kompetencie

Dôležitosť

Samoštúdium, čítanie, vyhľadávanie informácií, a pod.
Sebavzdelávanie (dištančné vzdelávanie*, vzdelávanie cez internet alebo
počítač - E-learning)
Semináre a prednášky (vrátane medzinárodných a národných workshopov a
konferencií)
Tréningy pre získanie zručností (napríklad interpersonálnych)
Kombinácia tréningov a mentoringu*
Kombinácia dištančného vzdelávania a poradenstva/mentoringu
Mentoring/tútoring* na pracovisku
Koučovanie* na pracovisku
Práca na spoločných projektoch s inými spoločnosťami alebo práca na riadení
projektu vo firme.
Iné – uveďte:
Vysvetlivky k otázke č. 5
Dištančné vzdelávanie je forma riadeného samostatného štúdia, pri ktorom sú vyučujúci trvalo,
alebo prevažne fyzicky oddelení od študujúcich
Mentoring je proces pomocou ktorého mentor pomáha osobe, alebo organizácii dosiahnuť jeho/jej
osobný potenciál. To zahŕňa počúvanie bez posudzovania, navrhovanie alternatív, ponúka spätnú
väzbu a výučbu vhodných techník a nástrojov.
Mentor kladie sondovacie otázky, ktoré stimulujú hĺbkové myslenie. Riešenia vychádzajú z
prostredia firmy povzbudzované mentorom. Mentoring je založený na dôvere v mentora a ochote
vzdelávať sa. Mentoring je predovšetkým o nádeji, povzbudzovaní a snahe zlepšovať sa zo strany
osoby alebo organizácie.
Tútor - jeho hlavnou úlohou je kontrolovať plnenie požadovaných úloh, hodnotiť (známkovať)
samostatné práce študujúcich, oznamovať im výsledky, odpovedať na otázky, viesť prípadné
konzultácie a pod.
Koučovanie – ide o metódu založenú na vzťahu dvoch ľudí, používa sa k rozvoju individuálnych
zručností, znalostí a postojov. Koučovanie je cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového
potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje priamo v praxi pri práci koučovaného za účasti odborníka
na vzdelávanie, kouča.

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka!

Pozrite si Vaše hodnotenie na ďalšej strane!
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III. Vyhodnotenie výsledkov
III. a)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Výsledky v rámci jednotlivých kompetencií

Iniciatíva
Manažment inovácií
Schopnosť riešiť problémy a preberanie rizika
Organizačná flexibilita
Sebadôvera
Asertivita
Poznať a konať podľa príležitostí
Odolnosť voči stresu
Budovanie sietí a kooperácia
Systematické plánovanie
Poznatky z práva a ekonómie
Orientácia na výkon
Vedomie vysokej kvality práce
Orientácia na ľudí
Interpersonálne zručnosti: komunikácia a akceptácia rozdielov
Osobnostné schopnosti: vytrvalosť a schopnosť presvedčiť
Rozvoj projektov a jeho implementácia
Vyhľadávanie informácií
Schopnosť udržiavať vzťahy so zákazníkmi, citlivosť
k
zákazníkom
Využívanie
stratégií vplyvu
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0
0

0

0

0

III. b) Celkové vyhodnotenie manažérskych / podnikateľských
kompetencií
0

manažérskych / podnikateľských
Vytlačenie

PRINT
dotazníka
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IV. Základné informácie o projekte TITTESI
projekt

TITTESI
„Transfer inovatívnych tréningových nástrojov
pre skvalitnenie podnikateľských zručností“
„Transfer of innovative training tools
for entrepreneurial skills improvement“

Hlavný projektový cieľ:
Zdokonaľovanie
podnikateľských
zručností
slovenských
manažérov
a podnikateľov
prostredníctvom
podporných
tréningových
nástrojov
prenesených z predchádzajúcich európskych projektov a ich adaptácia na
slovenské podmienky.

Čiastkové projektové ciele:
Transfer, adaptácia, testovanie a šírenie podporných tréningových nástrojov
pre skvalitnenie podnikateľských zručností.

Cieľová skupina:

Začínajúci a skúsení manažéri a podnikatelia v malých a stredných podnikoch.

Projektoví partneri:
P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

Slovenská obchodná a priemyselná komora – Prešovská regionálna
komora, Slovensko
Istituto Formazione Operatori Aziendali / IFOA, Taliansko
Inštitút ekonomickej podpory rakúskej federálnej obchodnej komory –
Team International Know-how Transfer / WIFI, Rakúsko
A-OMEGA, s.r.o., Slovensko
Apeiron EU, s.r.o., Slovensko
BWG, k.s., Slovensko
Elcom, s.r.o., Slovensko
Ploskon AT, s.r.o., Slovensko
Regada, s.r.o., Slovensko
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