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POZVÁNKA 
 

Téma: ZVLÁDNIME KRÍZU VO FIRME EFEKTÍVNE A S PREHĽADOM 
(KROK ZA KROKOM K OBNOVENIU ZDRAVIA A RENTABILITY) 
 

Dátum konania: 21. apríl 2020 
 

Miesto konania: ~ online ~ 
 

Čas konania: 9:00 hod. – 14:30 hod. 
 

Lektor: Dr. Milan Veščičík 
Súsený odborník so skvelými prezentačnými zručnosťami a dlhoročnou 
praxou nielen vo vedení seminárov, ale najmä v oblasti implementácií 
kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikových analýz, 
optimalizácií a obdobných projektov. 
 
Mnohé spoločnosti na celom svete sú v týchto dňoch vplyvom koronavírusu 
nútené zamerať svoje úsilie na efektívnosť výroby a hľadať vnútrofiremné 
rezervy, ktoré by im pomohli prečkať túto náročnú situáciu. Pre majiteľov, 
finančných analytikov, ako aj nefinančných manažérov sme preto pripravili 
kľúčové kroky, ktoré zamedzia riziko negatívneho dopadu krízy na svoje 
podnikanie a pomôžu im nastaviť chod firmy tak, aby čo najrýchlejšie 
obnovili svoj rast. 
 
Cieľom online seminára je, aby účastníci po jeho absolvovaní: 
 
o poznali základné finančné pojmy, princípy efektívneho riadenia firmy, 
o orientovali sa v účtovných výkazoch 
o a využívali získané finančné, ako aj ekonomické informácie v praxi. 

 
Program: • Vlečie nás kríza nesprávnym smerom? Ako byť proaktívny! 

• Čo robíme zle? Na ktoré hlavné pravidlá riadenia nesmieme zabudnúť, 
ak chceme zvládnuť krízu? 

• Ktoré možnosti analýzy stavu firmy a perspektív môžeme využiť? 
• Aký je správny postup riešenia podľa typu krízy, v ktorej sa 

nachádzame? 
• Kedy je hotovosť dôležitejšia ako zisk? Kedy má naopak prioritu rast 

hodnoty firmy? 
• Čo z finančnej analýzy využijeme pri krízovom riadení? 
• Po globálnej kríze bude všetko inak. Na čom postavíme novú stratégiu? 

Účastnícky 
poplatok: 
 

 
96,- Eur s DPH (80,- Eur bez DPH) 
 

Uzávierka 
prihlášok: 
 

19. apríl 2020 
/Dátum ukončenia registrácie je iba orientačný a vyhradzujeme si právo 
ukončiť registráciu po naplnení max. počtu účastníkov. Kapacita 
seminára je vzhľadom na online pripojenie OBMEDZENÁ !/ 

Kontakt:  

 
RNDr. Ján Balog, Mobil: 0908-973571, E-mail: pft@pft.sk 
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PRIHLÁŠKA 
 

ZVLÁDNIME KRÍZU VO FIRME EFEKTÍVNE A S PREHĽADOM (KROK ZA KROKOM K 
OBNOVENIU ZDRAVIA A RENTABILITY) 

 
/ ONLINE, 21.04. 2020 / 

 
Vyplnenú prihlášku nám zašlite mailom na adresu pft@pft.sk. 
 
Venujte pozornosť presnému vyplneniu údajov v prihláške, ktoré je dôležité pre správne vystavenie 
faktúry.  
 
Názov firmy:   

Adresa:   

IČO:   

DIČ:  

IČ DPH:  

Telefón:  

E-mail: ~ povinne ~ 

Mená a priezviská 
účastníkov: 

 

 
Dôležitá poznámka: 
 
Účastnícky poplatok zaplaťte prevodom na náš účet najneskôr 2 dni pred akciou. Pre identifikáciu 
platby uveďte prosím pri prevodnom príkaze v popise úhrady názov Vašej firmy. 
V účastníckom poplatku sú zahrnuté študijné materiály, videozáznam zo školenia a náklady na 
organizačné zabezpečenie seminára. Prihláška na seminár je NEZAVÄZNÁ a stále ju môžete 
bezodplatne zrušiť 2 dni pred konaním akcie. Ak požadujete potvrdenie o prijatí a zaevidovaní 
Vašej prihlášky, uveďte túto svoju požiadavku v maili alebo priamo v prihláške, hneď za menami 
prihlásených účastníkov. 
 

Názov účtu: RNDr. Ján Balog - ProFuturo Číslo účtu: 3279674451 / 0200 

Banka: VÚB Variabilný symbol: 200421 

IBAN: SK2502000000003279674451 Konštantný symbol: 0308 

BIC: SUBASKBX Účel platby:    ... uveďte názov vašej firmy ... 

 


