
AKADÉMIA 
KRITICKÉHO MYSLENIA

VZDELÁVAME PRE BUDÚCNOSŤ



UŽ ŠESŤ ROKOV VÁS UČÍME MYSLIEŤ, 
A EFEKTÍVNE KOMUNIKOVAŤ

KOMUNIKAČNÉ PORADENSTVO 
stratégie l krízová komunikácia l vyjednávanie

VZDELÁVANIE 
firemné vzdelávanie l tréning trénerov/ individuálna príprava

FACILITÁCIA
výskumy potrieb l strategické plánovanie 



TÍMOVÉ
TRÉNINGY

PREZENTÁCIE
"TALKS"

TEAM
BUILDING

INDIVIDUÁLNA
PRÍPRAVA

PONÚKAME DLHODOBÉ PARTNERSTVO VO
VZDELÁVANÍ VAŠICH ZAMESTNANCOV

TRÉNING
TRÉNEROV

DEBATNÝ 
KLUB



VZDELÁVANIE  VÁM UŠIJEME NA MIERU

témy aj rozsah tréningov podľa vašich potrieb
zameriavame sa na prax nie teóriu
používame moderné metódy
zažijete modelové situácie 
vytvárame interaktívne cvičenia
učíme zvyčajne vo dvojici 
dostanete handout s dodatočnými úlohami

Kombinujte produkty aj témy a maximalizujte
rozvoj váš, svojich zamestnancov a celej firmy.



myslieť otvorenejšie
komunikovať jasnejšie 
lepšie počúvať a pokojnejšie reagovať
analyzovať a rozhodovať presnejšie
využívať meetingy naplno
vyjednávať a predávať presvedčivejšie
efektívne trénovať vaše tímy  

Naučíte sa zručnosti, vďaka ktorým
budete:

MÁME VLASTNÚ METODIKU 
A UNIKÁTNY PRÍSTUP KU VZDELÁVANIU



VEREJNÝ PREJAV

NÁROČNÉ KONVERZÁCIE

ARGUMENTÁCIA 

WELLBEING A DUŠEVNÁ
ROVNOVÁHA

STRATEGICKÁ KOMUNIKÁCIA 
ONLINE 

EFEKTÍVNE VEDENIE 
STRETNUTÍ

VYJEDNÁVANIE 

KRITICKÉ MYSLENIE NA
KAŽDÝ DEŇ

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PONÚKAME VÁM ROZVOJ VO VŠETKÝCH
DOLEŽITÝCH OBLASTIACH  KOMUNIKÁCIE

PRÁCA S DOKAZMI



Od jednotiek po tisíce Od hodín po roky
ROZVOJ JEDNOTLIVCOV

RÝCHLY RAST TÍMU

ZMENA V CELEJ ORGANIZÁCII

6-mesačný komunikačný coaching pre CFO
centra zdieľaných služieb so 4 000
zamestnancami v Bratislave.

Dvojročný program pre finančný tím v
technologickej spoločnosti so 6 000
zamestnancami v Košiciach, ktorý pozostával 
z 20 tréningov.

JEDNORÁZOVÁ VÝPOMOC

SÉRIA ŠKOLENÍ

AKADÉMIA MAJSTROV

3 jednodňové školenia argumentačných
zručností a 2 praktické "aktivačné" tréningy pre
komunikačné oddelenie kľúčovej verejnej
inštitúcie.

3 celodenné školenia v efektívnej komunikácii
pre 5 tímov lokálnych predajcov a manažérov
banky, pôsobiacich naprieč Slovenskom. 

5x hodinové workshopy a inšpiratívne 
KEY NOTE SPEECH pre IT firmu počas
teambuildingu.

Séria 4 dvojdňových školení pre manažment
energetickej firmy, kombinujúcich analytické
zručnosti a nekonfliktnú komunikáciu.



prezentácie pre klienta
verejné súťaže
tlačové konferencie
verejné diskusie alebo prednášky
online aj offline kampane
komunikáciu na sociálnych sieťach
krízovú komunikáciu

Spoločne vytvoríme komunikačné stratégie
a pripravíme vás na:

PORADÍME VÁM, AKO STRATEGICKY
KOMUNIKOVAŤ V NÁROČNÝCH SITUÁCIÁCH



VĎAKA NAŠIM FACILITÁTOROM BUDETE VEDIEŤ
DISKUTOVAŤ AJ NEDISKUTOVATEĽNÉ

transformácia firmy alebo tímu
stratégia organizácie a komunikačná stratégia
hodnoty, priority a vízia organizácie
participácia pri kľúčových rozhodnutiach v
organizácii

Zabezpečíme hladký proces a nestrannosť
pri náročných interných stretnutiach.



Ján Búza
Konzultant a odborník na
vyjednávacie stratégie v biznise.
Tréner v oblasti vyjednávania 
a strategickej komunikácie. 

MÁME ZA SEBOU STOVKY ŠKOLENÍ 
Martin Poliačik
Autor knihy Poriadok v hlave, bývalý
politik a komunikačný stratég na
medzinárodnej úrovni. Expert na
efektívnu argumentáciu a public
speaking.

Hana Skljarszka
Facilitátorka a výskumníčka a
odborníčka na dynamiku skupín.
Trénerka efektívneho vedenia
stretnutí a umenia reakcie. 

Ján Markoš
Šachový veľmajster a autor
bestsellerov o kritickom myslení.
Špecialista na kognitívne skreslenia,
manipulačné techniky a pasce mysle.

Jakub Kobela
Autor európskych vzdelávacích metodík
a komunikačných stratégií vo verejenj
správe. Špecialista na tréning náročných
konverzácií. 

Karin Sedláková
Dlhoročná influencerka v online
priestore. Pomáha verejnej správe
prekonávať informačnú priepasť a je
nositeľkou ocenení za spoločenský
dopad.



Martin Burgr
Špecialista v oblasti politického
marketingu a kampaní. 
Dlhoročný tréner argumentácie,
umenia reakcie a public speakingu.

Ondrej Gažovič
Expert na vzdelávanie a externú
komunikáciu, bývalý diplomat.
Odborník na tréning argumentácie,
na relax a psychohygienu. 

Katarína Petrášová
Právnička, viedla rozvoj debatných
aktivít na Slovensku. Trénerka
firemných debatných klubov a
argumentačných taktík v súdnych
sieňach. 

Žaneta Mórovská
Autorka konverzačnej hry Hlbina a
Blahobytie, s najnovšími poznatky na
poli pozitívnej psychológie.Trénerka a
rečníčka v témach wellbeingu a
duševnej pohody.

Eva Kasagrandová
Trénerka s 20ročnou praxou s
manažmentom vo finančnom
sektore. Špecialistka na vzdelávania v
bankovníctve, rozvoj múkkých
zručností a osobnej rozvojovej cesty.



TECHNOLÓGIE A DIGITÁLNE PRODUKTY

CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB

PRACUJEME S LÍDRAMI NAPRIEČ VŠETKÝMI
ODVETVIAMI
FINANCIE A BANKOVNÍCTVO

TELEKOMUNIKÁCIA

RETAIL

MARKETING



T H E  A C A D E M Y  O F  C R I T I C A L  T H I N K I N G

POMÁHAME VÁM RÁSŤ NAPRIEČ REGIÓNMI, 
AJ VIRTUÁLNE

Doma na všetkých online platformách.

V hlavných centrách regiónov - 
v slovenčine aj angličtine.

PRAHA
BRNO

KYJEV

BRATISLAVA

KOŠICE



ČÍM ZAJTRA ZAČNEME?
www.kritickemyslenie.sk
info@kritickemyslenie.sk

https://www.facebook.com/akademiakritickehomyslenia
https://www.instagram.com/kritickemyslenie/
https://www.linkedin.com/company/akad%C3%A9mia-kritick%C3%A9ho-myslenia/

