
 

 

Akreditované vzdelávanie Ekonomika a manažment podniku 

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. vás pozýva na ucelený akreditovaný vzdelávací program Ekonomika 

a manažment podniku, ktorý je príležitosťou pre obyvateľov vidieka a ľudí, ktorí na vidieku pôsobia pre 

rozvoj svojej osobnosti, profesionálny rast prostredníctvom ďalšieho vzdelávania. Vzdelávanie je zamerané 

na získanie alebo zvýšenie a rozšírenie odborných vedomostí a zručností v oblasti podnikania na vidieku a to 

pod vedením odborných lektorov s dlhoročnými skúsenosťami v danej oblasti.  

 

• Chcete začať podnikať v regióne a chýbajú vám vedomosti, prehľad v tom, čo všetko k tomu 

potrebujete, či skúsenosti s podnikaním? 

• Chcete sa zamestnať vo firme v riadiacej pozícii a chýbajú vám vedomosti, zručnosti, prax 

z riadenia? 

• Vlastníte firmu a máte zamestnancov, ktorí nespĺňajú vaše očakávania a potrebovali by ste zvýšiť 

úroveň ich odborných vedomostí a zručností, aby vám pomohli s riadením a rozvojom firmy? 

• Chceli by ste rozšíriť ponuku produktov, lepšie konkurovať a neviete ako na to? 

 

Potom náš akreditovaný vzdelávací program je práve pre vás. 

Cieľová skupina 

Akreditované vzdelávanie Ekonomika a manažment podniku je určený osobám s min. stredoškolským 

vzdelaním: 

- Mladým ľuďom vo veku do 25 rokov 

- Starším ľuďom v produktívnom veku 50+ 

- Zamestnancom 

 

Obsah vzdelávania 

• Podstata, definície a pojmy v podnikaní 

• Legislatívne východiská podnikania 

• Podnikanie 

• Finančné riadenie podniku 

• Marketing a efektívne riadenie 

Vzdelávanie je komplexným vzdelávaním celkovo v objeme 75 hodín rozdelené na teoretickú a praktickú 

časť so získaním osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávania s celoštátnou pôsobnosťou. 

 

O lektoroch 

 

Ing. Marta Martausová - od roku 2004 pôsobí ako riaditeľka spoločnosti Ekoslov Consulting, s.r.o., 

projektový manažér, projektový garant a lektor. Dlhodobo pôsobí ako poradca, lektor a projektový manažér 

pre oblasť manažmentu a ekonomiky malých a stredných podnikov, podnikového riadenia a finančného 

manažmentu. V rokoch 2007-13 pôsobila ako regionálna koordinátorka Národnej siete rozvoja vidieka pre 



 

Prešovský kraj, v rámci čoho vykonávala lektorskú činnosť, vzdelávanie a poradenstvo v oblasti rozvoja 

vidieka, poľnohospodárstva a vidieckeho cestovného ruchu. 

 

Ing. Ľubomír Filo – už roky sa venuje problematike vidieckeho cestovného ruchu, participoval na spracúvaní 

strategických dokumentov rozvoja cestovného ruchu a cykloturistiky v okrese Svidník, vzdelával miestnych 

lídrov vidieckeho cestovného ruchu, sprievodcov a ďalších záujemcov. Tri roky viedol neziskovú organizáciu 

Vidiek, n.o. v Giraltovciach 

 

PhDr. Lenka Kurhajcová, PhD. – absolventka Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, sa 

dlhodobo venuje vzdelávaniu v oblasti manažmentu a marketingu. Niekoľko rokov pôsobila ako asistentka 

na Katedre manažmentu Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ako lektor v 

neziskovej organizácii REIS, či ako asistentka prorektora pre zahraničné veci, vysokoškolský pedagóg na 

Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 

 

Ako budú školenia prebiehať 

Školenia budú prebiehať v  štvordňovom a dvojdňovom  bloku v zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu 

Slnečný Majer, v Stebníckej Hute, okrese Bardejov a 2 jednodňových školeniach v školiacom zariadení v 

Prešove. Celkový počet dní vzdelávania pre získanie osvedčenia je 8, pričom záväzne prihlásený účastník  sa 

zaväzuje absolvovať min. 75% vzdelávania. 

 

Termín a miesto konania 

Vzdelávanie bude prebiehať v priebehu roku 2021. Jednotlivé termíny sú zverejnené na webe v prihláške. 

 

Prihláška 

Prihlásiť sa je možné vyplnením prihlášky. Počet miest je obmedzený na 15 na jedno školenie, preto sa 

prihláste čo najskôr.  

 

Účastnícky poplatok 

Vzdelávanie sa realizuje v rámci projektu „Rozvojom ľudského kapitálu, zlepšujeme kvalitu života na 

vidieku“, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk) a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom výzvy vyhlásenej 

sprostredkovateľským orgánom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR(www.minv.gov.sk). 

Účasť na vzdelávaní je pre účastníkov spadajúcich do cieľových skupín projektu bez poplatku. Účastníkom 

budú poskytnuté školiace materiály, ubytovanie v zariadení vidieckeho cestovného ruchu a aj strava. 

Dopravu do a z miesta konania vzdelávania si hradí každý účastník sám. 

 

Rozvojom ľudského kapitálu zlepšujeme kvalitu života na vidieku  

Inovujte, konkurujte, predbehnite! 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk) a 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v rámci výzvy 



 

vyhlásenej sprostredkovateľským orgánom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

(www.minedu.gov.sk). 

Kód Výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 

Názov projektu: Rozvojom ľudského kapitálu zlepšujeme kvalitu života na vidieku 

 

Chceli by ste sa zúčastniť vzdelávacích aktivít projektu? Radi vás na nich pozveme. Kontaktujte nás.  

Kontakt: 

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. 

Urbánková 13 

080 01 Prešov 

Tel.: 0905 686 384 

www.zrrno.sk 

kancelaria@zrrno.sk  

 

http://www.zrrno.sk/
mailto:kancelaria@zrrno.sk

