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Milý čitateľ, 

ďakujeme za stiahnutie tohto e-booku. Predtým ako začneme, venujem pár riadkov tomu, prečo ste urobili dobre, ak ste 
tento e-book stiahli. Pokiaľ chcete ísť rovno k veci, pokojne ich preskočte :).

Možno sa aj vy pýtate sami seba: Nie je teraz vzdelávanie zamestnancov zbytočný prepych, keď máme iné problémy? 
Teraz, keď všetci hľadáme spôsob, ako si zvyknúť na nový normál pandemickej doby? Teraz, keď manažéri riadia ľudí na 
diaľku a popri práci robia (manažéri aj ich členovia tímu) doma aj animátorov, učiteľov, riešiteľov konfliktov, kuchárov 
a kto vie, čo ešte. Teraz, keď v tímoch buble napätie, pretože ľudia nemajú osobný kontakt. Teraz máme  riešiť ešte aj 
vzdelávanie? 

Naša odpoveď je zvučné ÁNO. Okrem toho, že sme rozvojoví nadšenci (😊 ), veríme, že práve teraz je ten správny čas pre
rozvoj. Aj brilianty vznikajú pri vysokom tlaku a teplote, ale potrebujú k tomu podporu vo forme cieleného obrusovania. Tak 
isto my, ľudia vo firmách. Zažívame tlak, ktorí nám môže pomôcť rásť. Ale bez cielenej podpory sa môžeme aj rozbiť. 

Práve teraz vaši zamestnanci potrebujú podporu, aby zvládli zvyšujúci sa tlak na výkon vo všetkých roliach 
a vedeli, ako napríklad zvládať stres a riadiť si čas. Aby vedeli, ako fungovať v tomto online prostredí a spoločných 

meetingoch. Alebo to jednoducho potrebujete vy, pretože potrebujete, aby si vaši ľudia zdieľali odborné know-how, aj 
keď nám tu úraduje pandémia. 

Možno patríte k tým, ktorí si uvedomujú dôležitosť vzdelávania a rozvoja aj v týchto časoch. Možno vaša firma teraz 
volí cestu “čo si vieme spraviť sami, spravme si”. Chcete si vzdelávanie zastrešiť interne, použiť vlastné know-how a 

prizvať vašich zamestnancov, aby odovzdali poznatky svojim kolegom. Ak ste sa pre takúto cestu rozhodli, tak je 
to skvelé! Radi vás v tom podporíme aj s týmto e-bookom. 
Gratulujem k  prvého kroku – k stiahnutiu e-booku. A teraz sa poďme pozrieť na to, ako nastaviť vaše 

vzdelávanie tak, aby bolo zmysluplné a aby ho podporil aj váš šéf, manažéri a zúčastňujúci sa zamestnanci.  

Držím vám v tom palce a želám príjemné čítanie!

„Aj brilianty vznikajú pri vysokom tlaku a teplote, ale 
potrebujú k tomu aj cielené obrusovanie.“

Simona Horváth (Socratousová)

Founder, Trainer & HR Consultant @elevatin

www.elevatin.sk  – Your HR&Trainings Studio
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Začíname s tvorbou interného vzdelávania

Nasledujúci návod vám poslúži ako ťahák, keď budete dizajnovať interné 
vzdelávanie. Pod pojmom interné (alebo aj IN-HOUSE) vzdelávanie 
myslíme školenia, workshopy, mentoring či prezentácie, ktoré robia 
vaši vlastní zamestnanci pre zamestnancov v rámci vašej firmy. Či už 
ste spoločnosť, ktorá má skúsených interných lektorov, alebo vašich 
školiteľov v internom vzdelávaní ešte len budete vyberať spomedzi vašich 
šikovných zamestnancov, tento ťahák vám určite pomôže. 

Samozrejme, pomôže vám aj pri stavaní akéhokoľvek vzdelávania. No 
sústreďme sa teraz na to interné, alebo aj IN-HOUSE.

Poďme rovno na prvý krok.
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Identifikujte vzdelávacie potreby

Vzdelávacie potreby sú alfa a omega správne nadizajnovaného 
rozvoja zamestnancov. Je to kľúč k správne nastavenému 
vzdelávaniu, do ktorého sa zaľúbi váš šéf aj zamestnanci. 

Neverili by ste, ako často sa na tento krok zabúda. Niekedy 
sa aj urobí, ale nesprávne. Chyba sa stáva, keď napríklad 
vzdelávanie vychádza len z potrieb manažmentu a cieľových 
zamestnancov sa zabudneme opýtať. Inokedy sa zabúdajú 
potreby aktualizovať. Firma potom školí už 10 rokov komunikačné 
zručnosti rovnako, no potreby, ktoré boli zistené pred 10 rokmi 
už dávno nie sú aktuálne alebo sa medzi školiteľmi zabudli 
odkomunikovať. Takže sa niekde po ceste zmenilo školenie aj 
potreby, ale ani o tom nevieme.

Prečo je identifikácia potrieb dôležitá?

Predstavte si, že prídete k osobnému fitness trénerovi a ten vám 
rovno navrhne cvičenia. Navrhne ich bez toho, aby sa vás spýtal, 
aké sú vaše ciele, čo potrebujete, čím ste prešli, alebo či máte 
nejaké ťažkosti. Pokojne sa môže stať, že vám navrhne cvičenia, 
ktoré vám nepomôžu. Napríklad vďaka cvičeniu schudnete 5 kíl, 
no vy ste možno chceli len ľahké cviky na strečing a spevnenie 
centra tela. Po mesiaci nevidíte žiadané výsledky, tak z cvičenia 
odídete. Stratíte angažovanosť a ste tam, kde predtým.  

Takto podobne to môže dopadnúť, ak sa pred vzdelávaním 
nezistia naozajstné vzdelávacie potreby. Vedenie nebude 
vidieť výsledky, zamestnanci nebudú chápať zmysel, takže 
angažovanosť aj podpora bude na bode nula.

Ako vzdelávacie potreby zisťovať?

Aby ste zistili vzdelávacie potreby svojich zamestnancov, 
odporúčame vám odpovedať si na tieto otázky: 
1.  Aké biznisové ciele má naša spoločnosť na najbližšie obdobie?  

 Aké zručnosti, schopnosti a vedomosti naši zamestnanci    
 potrebujú na ich dosiahnutie?

2. Aké schopnosti a zručnosti sú hodnotovým základom našej   
 firmy? resp. Aké sú hodnoty našej firmy?

3. Aké schopnosti a zručnosti naši zamestnanci potrebujú, aby   
 robili svoju prácu dobre v súčasnosti, ale aj budúcnosti?

4. Čo naše odvetvie čaká v najbližších rokoch, na čo sa     
 potrebujeme ako firma pripraviť? Aké zručnosti a schopnosti   
 budú naši zamestnanci potrebovať na zvládnutie týchto    
 výziev?

5. Ak robíte pravidelné rozvojové rozhovory, čo vám z nich    
 vyplýva? Aké zručnosti vaši zamestnanci potrebujú rozvíjať?
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Z odpovedí na tieto otázky vám vypadne viacero tém. Ako 
ich prioritizovať? Najlepšie je hodiť ich do pomyselných 
3 košíkov dôležitosti - vysoká, stredná a nízka dôležitosť. 
Dôležitosť nám pomôžu určiť, či už tlačiaci problém, ktorý 
sa často objavuje alebo hlavné ciele firmy na najbližšie 
obdobie.

Najlepšie je, keď potreby vychádzajú aj z reálnych biznis 
cieľov. Tak si budeme istí, že bez ohľadu na to, či  pôjde o 
hlavného šéfa našej firmy, alebo rádového zamestnanca, 
všetci budú poznať význam a dôvod vzdelávania, ktoré 
zavádzame. 

1.    Čo potrebujete na to, aby ste svoju prácu vedeli robiť čo najlepšie? 
2. Čo by zlepšilo výkon vášho tímu?
3. Čo potrebujete, aby ste sa v práci cítili dobre?
4. Čo potrebujete na to, aby ste v roli lídra boli úspešní? Aké zručnosti,    

   schopnosti či vedomosti, by vám pomohli byť vo vašej pozícií      
 spokojnejší a istejší?

Nezabudnite sa spýtať aj 
svojich zamestnancov 
(aj manažérov):
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Stanovte si ciele vzdelávania2
Stanovenie cieľov vzdelávania. Častokrát obávaná i 
opomínaná téma vo firemnom vzdelávaní. Ciele nám 
pritom vedia toľko vecí na ceste vzdelávaním uľahčiť. 
Poďme sa pozrieť - ako. 

Prečo je stanovenie cieľov kľúčové ešte pred 
začiatkom vzdelávania? 

Ciele nám pomôžu ujasniť si, aké formy vzdelávania 
vybrať a ako interné vzdelávanie vystavať. Počas toho, 
ako budete navrhovať obsah vzdelávania, budete 
mať veľa nápadov, čo všetko by ste mohli robiť a aký 
obsah by ste mohli ešte pridať. Niekedy sa v tom dá 
ľahko stratiť hlavu a dostať sa do slepej uličky. Budete 
sa zamýšľať, ako si mám zvoliť čo robiť a čo nie? Toto 
všetko nestihneme. Sú to práve ciele, ktoré vám krásne 
pomôžu prioritizovať, čo zaradiť a čo nie.
 
Ciele tiež informujú účastníkov školení, prečo sa 
zúčastniť a čo nové sa naučia. Zvyšujú tak motiváciu k 
absolvovaniu nadizajnovaných školení a workshopov, do 
ktorých ste dali toľko energie. Pokiaľ ideme prezentovať 
návrh vzdelávania vedeniu spoločnosti, potrebujeme si 
pripraviť a odprezentovať, ako vzdelávanie prispeje k 
cieľom a výzvam samotnej firmy. Potreby aj ciele vám 
v tejto konverzácii pomôžu. Vďaka cieľom tiež budete 

vedieť lepšie vyhodnotiť úspešnosť vzdelávania. 

Ako stanoviť ciele vzdelávania?

Najlepšie je, keď sa na ciele pozrieme nasledovne. 
Máme stanovené výkonové ciele, tie sú hierarchicky 
nadradené vzdelávacím cieľom. To znamená, že 
vzdelávacie ciele vychádzajú z výkonových. 

Výkonový cieľ môže znieť napríklad takto “Tímlíder 
má urobiť raz za 3 mesiace rozvojový rozhovor s 
každým členom jeho tímu a vedieť dať počas tohto 
rozhovoru konštruktívnu spätnú väzbu.” Ciele školenia 
či vzdelávania, môžu vtedy znieť: na konci školenia 
budú zamestnanci ovládať kroky vedenia rozvojového 
stretnutia; budú mať praktickú skúsenosť s dávaním 
konštruktívnej spätnej väzby (+ získajú spätnú väzbu aj 
od lektora a účastníkov).

Ciele vzdelávania vychádzajú z výkonových cieľov 
a výkonové ciele vychádzajú z cieľov a výziev firmy. 
Potrebujeme ich vedieť najmä na to, aby sme vedeli 
my, vedenie aj účastníci, prečo je dané vzdelávanie 
potrebné a vďaka nim vieme vyhodnotiť, či vzdelávanie 
bolo úspešné. 
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Zahrňte do toho zamestnancov

Spýtajme sa našich zamestnancov nie len to, v čom sa potrebujú 
a chcú vzdelávať. Neraz sme ako lektori zažili školenia, kde boli 
ľudia poslaní a nechápali, prečo tam majú byť. Pýtajme sa našich 
ľudí aj to, v čom by chceli pomôcť ostatným. V akej expertíze 
sa cítia doma a oni potom radi odovzdajú svoje poznatky a 
skúsenosti ďalej. 

Prečo je to dôležité?

Na jednom projekte, ktorý sme realizovali v rozrastajúcej sa 
firme, sa po rozvojovom rozhovore manažér dozvedel, že úroveň 
zručnosti jeho členky v tíme, v konkrétnom softvéri, je na takej 
vysokej úrovni, že by ho mohla učiť používať aj kolegov. Robila 
pre neho už tri roky, no dovtedy to nemal šancu zistiť, pretože sa 
o tom spolu nebavili a jej sa nikto nepýtal. Takto sa vo firmách 
skrývajú hotové poklady, ktoré chceme určite objaviť.

Vďaka rozhovorom s vašimi ľuďmi si môžete vyskladať úžasnú 
know-how bázu a databázu interných ľudí, ktorí vedia posunúť 
svojich kolegov v nových zručnostiach. Vaši „novoobjavení“ 
interní školitelia tak majú zároveň príležitosť obohatiť svoju 
prácu, či zdokonaliť sa v prezentačných zručnostiach. To je čaro 
interného vzdelávania. Posúva každého zúčastneného.
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Nezabudnite zahrnúť aj manažérov. Manažéri sú vo vzdelávaní 
kľúčoví. Nie len preto, že najlepšie je vedenie, ktoré ide príkladom. 
Ale aj preto, že pokiaľ manažér nebude vidieť význam vzdelávania 
jeho ľudí, ťažko sa dočkáme toho, že jeho ľudia budú nové zručnosti 
využívať v práci aj po vzdelávaní. Jednoducho povedané, keď na 
to bude kašľať manažér, vykašlú sa na to aj jeho ľudia. Vy ste v tom 
prípade vyhodili čas, peniaze a energiu na niečo, čo neprinieslo 
žiaden výsledok.

Ako to urobiť?

Zamestnancov sa môžete pýtať cez dotazník, alebo pri firemných 
raňajkách. Môžete zostaviť “focus groups” z rôznych zamestnancov 
a spraviť s nimi krátky workshop na zistenie vzdelávacích potrieb.
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Určite si osoby, ktoré môžu lektorovať a 
dajte im podporu

Keďže hovoríme o rozbehnutí interného (alebo aj IN-HOUSE) 
vzdelávania, znamená to, že vzdelávanie budú robiť vaši 
zamestnanci. Táto časť kroku (vybrať interných lektorov) býva 
veľmi úspešná. Na čo sa, žiaľ, často zabúda je tá druhá časť. 
Vybraní interní lektori nedostávajú podporu. Majú školiť svojich 
kolegov, ale nedostanú na to dostatočnú podporu vo forme “ako 
to robiť” a často ani “kedy to robiť”.

Tu častokrát pomáhame my -  ako Elevatin. Poskytujeme 
interným lektorom individuálne konzultácie k ich tréningom 
a lektorským zručnostiam. Aby bolo naše know-how 
prístupnejšie pre verejnosť, spustili sme Facebook skupinu 
Ako viesť kurzy, školenia a workshopy, kde zdieľame praktické 

tipy pre začínajúcich školiteľov. Staňte sa súčasťou komunity 
začínajúcich (ne)lektorov a majte prístup k tipom pre vedenie 
a dizajn online či offline školení. Školiteľské tipy na vás už 
čakajú TU.

Tip navyše: Keď už vaši vybraní interní lektori odškolili 
svojich kolegov, nezabudnite ich oceniť.  Predsa len, robili to 
pravdepodobne nad rámec svojej agendy a pracovného času 
a stálo ich to energiu. Možno to bola pre nich väčšia výzva, ako 
čakali. Ocenenie, či už slovné alebo iné, si budú veľmi ceniť. 
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Teraz už viete, čo vzdelávať a prečo. Viete aj, kto to môže pokryť. Takže je na čase 
povenovať sa tomu, ako to bude vyzerať.

Dizajn interného aj externého vzdelávania je veľmi zaujímavá oblasť. Tiež je to 
veľmi individuálne a komplexné. Záleží na kultúre firmy, kapacitách a tiež aj od 
toho, čo sa aktuálne deje v pracovnom prostredí. V týchto časoch napríklad formu 
vzdelávania veľmi ovplyvňuje pandémia a povinné home office vo firmách, preto 
býva v online forme.

Ako to urobiť?

V najbližších riadkoch popíšeme pár príkladov, ako sme vystavali vzdelávanie u 
našich klientov, alebo ako ho mali vystavané firmy nezávisle od našej spolupráce.

5
Vystavajte si interné vzdelávanie a 
rozhodnite sa o jeho forme
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Pravidelná interná akadémia

Robili sme pre klienta, ktorému veľmi záležalo na 
neustálom rozvoji jeho zamestnancov. Preto robil 
pravidelné akadémie každý týždeň v rovnaký deň, kedy 
jeho vlastní zamestnanci robili interné workshopy na 
odborné témy a niekedy aj soft skills. Dĺžka bola vždy 
daná na poobedie, v rovnaký deň v týždni cca 3 hodiny. 
Tento formát bol vhodný najmä preto, že celá firma 
vedela, že sa treba vzdelávať a vedela aj kedy sa to 
udeje. Takýmto spôsobom tiež pravidelne pracovali na 
svojich prezentačných a lektorských zručnostiach na 
domácej pôde.

Týždňový vzdelávací úvod do firmy pre nových 
zamestnancov 

V ďalšej spoločnosti robili takzvané  induction 
(“začleňovacie”) školenia pre nových zamestnancov 
vždy druhý týždeň v mesiaci. Tréningy boli zamerané 
na predstavenie základnej štruktúry firmy a produktu, 
ich zamestnaneckú filozofiu, hodnoty a kľúčové mäkké 
zručnosti, ktoré potreboval cibriť každý zamestnanec. 
Jednotliví zamestnanci dostali aj zaškolenie do ich 
pracovnej agendy od kolegu. Takto sa firma postarala 
o to, aby všetci zamestnanci boli “na jednej lodi” 
už od ich vstupu do firmy. Pomohlo im to rýchlo sa 
zorientovať vo firme a vedeli, čo sa od nich očakáva v 
rámci hodnôt aj spôsobu komunikácie a fungovania vo 
firme. 

Keď mal so zamestnancami ich manažér hodnotiaci 
rozhovor, veľmi mu to uľahčilo prácu. Napríklad, ak sa 
potreboval venovať nežiadúcemu správaniu, ktoré 
bolo mimo hodnôt firmy, mohol si byť istý, že každý 
zamestnanec hodnoty pozná. Manažér to potom 
ľahko vedel použiť ako rámec, v ktorom sa s kolegom 
bavil a dával mu spätnú väzbu. Tým pádom manažér 
nepôsobil ako zlá autorita, ktorá mu hovorí, čo má robiť 
a čo nie. Na toto mu pekne poslúžili práve hodnoty 
firmy a to, že ich každý zamestnanec poznal.

Mesačný program na jednu tému spojením 
rôznych formátov a praxe

Táto spoločnosť si dala za cieľ urobiť soft skills školenie 
na tému spätnej väzby a postarať sa o to, aby 
zamestnanci pretavili naučené do praxe. Preto zvolili 
mesačný program. Ten pozostával z dvoch hodinových 
online lekcií s lektorom, po ktorých účastníci dostali 
“domácu úlohu” (na praktické skúšanie spätnej väzby 
so zamestnancami + nahratie videa, ako dávajú 
spätnú väzbu svojmu kolegovi z kurzu). Následne bola 
ďalšia online lekcia s lektorom a ešte individuálny 
koučing pre každého účastníka. Takto sa postarali o to, 
aby po prebehnutom vzdelávaní skutočne podporili 
používanie naučeného v každodennom chode firmy.  

Blended Learning

Blended learning školenie znamená prepojenie rôznych 
foriem (video, elearning, lekcia s lektorom, check list na 
postup,...) vzdelávania. V podstate aj vyššie uvedený 
príklad by sme mohli nazvať blended learning. Čo 
sa väčšinou myslí pod blended learning je to, keď si 
účastníci prejdú online kurz, alebo e-learning, kde sa 
naučia napríklad techniku dávania spätnej väzby a 
overených praktík a následne majú online, či offline 
lekciu s lektorom, kde si to môžu skúšať a dostávať 
spätnú väzbu. Výhoda takejto formy je, že prvú časť 
(elearning) si vedia zamestnanci prejsť každý vo svojom 
tempe a čase. Druhá časť s lektorom je následne 
o to kratšia a praktickejšia.

Možno ste si pomysleli “Dobrá inšpirácia, no a na 
základe čoho sa rozhodnem, ktorú formu zvoliť”? 

O forme sa rozhodujeme na základe potrieb a cieľov 
vzdelávania. Rozhodujeme sa tiež na základe toho, 
kto budú naši lektori a akú majú kapacitu oni aj 
zamestnanci, ktorí sa majú vzdelávania zúčastniť. 

Tak vzdelávanie máme nadizajnované, možno už aj 
prebehlo a teraz čo?
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Zhodnoťte si prebehnuté vzdelávanie a 
zakomponujte zlepšenia

Je čas hodnotiť. Najčastejšia chyba pri hodnotení vzdelávania 
sa robí v tom, že sa nezistí naplnenie cieľov. Jednak preto, 
že častokrát neboli stanovené a tiež preto, že sa používajú 
nesprávne navrhnuté dotazníky. Nám sa najviac osvedčilo 
zahrnúť do dotazníkov dva prvky. Jeden je NPS (Net Promoter 
Score) a to otázkou Ako pravdepodobné je, že by ste odporučili 
tento tréning svojim kolegom? s použitím škály od 1-10. Výpočet 
NPS a čo vám výsledok povie pekne ukazuje táto schéma. 
Druhý je, overiť si konkrétne ciele tréningu. Napríklad, keby sme 
školili zamestnancov spätnú väzbu a jeden z cieľov by bolo, 
aby začali dávať spätnú väzbu aspoň 1 krát mesačne každému 
podriadenému, opýtajme sa ich na to v dodatočnom zisťovaní 
úspešnosti tréningového programu. Pýtajme sa tiež na ich 
spokojnosť s formou vzdelávania. 

Na záver nezabudnime zakomponovať vylepšenia z vyhodnotení. 
Bez toho by nám spätné väzby veľmi neposlúžili. Keď to všetko 
máme, môžeme začať odznovu :)

Keby sme však vynechali z toho celého posledný krok, je dosť 
možné, že interné vzdelávanie by stále nebolo úspešné. Tak 
poďme na posledný krok. Alebo je lepšie ho nazvať “plus jeden” 
krok? Tento krok totiž pretrváva počas celého času dizajnu aj 
realizácie interného vzdelávania.
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Hovorte o tom :)

Nie nadarmo sa hovorí, že marketing predáva. Platí to nielen v biznise, ale 
aj v interných projektoch vo firme. Zažili sme projekt, kde nadnárodná firma 
zavádzala online vzdelávanie do všetkých svojich asi 20 krajín. Mali naozaj 
kvalitný obsah, krásne vyzerajúcu online akadémiu, išli s najnovšími trendmi 
online vzdelávania (podporovali social learning a podobne), no stále mali 
len niečo pod 40% účasť. Prečo? Jeden z dôvodov bol, že vo firme sa o 
tom nehovorilo. Zamestnancom sa táto informácia síce dostala mailom, 
chodil im aj pravidelný newsletter, no väčšinou bol vnímaný, ako jeden z 
ďalších mailov, ktorý im pristál v schránke. Oddelenia, kde bola účasť vyššia, 
boli tie, kde sa na tvorbe obsahu podieľal sám manažér a zamestnancov 
povzbudzoval k účasti. To nám ukazuje, že každý projekt zmeny, a interné 
vzdelávanie je projekt zmeny, potrebuje svojich ambasádorov (z radu 
bežných zamestnancov aj manažérov) a neustále hovorenie o tom, čo sa 
deje, prečo sa to deje. Čo je nové, aké sú úspechy a tiež zlyhania, ktoré 
ideme naprávať.

Keď zavádzame interné vzdelávanie, hovorme o tom. Hovorme, prečo to 
robíme. Nájdime si ambasádorov z radu zamestnancov, manažérov a nech 
o tom hovoria aj oni. Určite sa maximálne snažme navnadiť na to aj nášho 
šéfa a manažérov všetkých úrovní. Hovorme o tom na firemných raňajkách. 
Hovorme o tom na all company meetingoch.  Hovorme o tom na tímových 
ranných (online) kávach. Opakujme to pri každej príležitosti. Spravme z toho 
tému, ktorá v ľuďoch vyvoláva nadšenie :).
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Na záver…

Pokiaľ si vezmete k srdcu týchto 7 krokov a použijete ich pri dizajnovaní 
vášho vzdelávania, budete na správnej ceste k ozaj zmysluplnému rozvoju 
zamestnancov. 

Ak vám pri tvorbe vzdelávania vieme pomôcť, napíšte mi na simona@elevatin.
sk. Radi to pre vás urobíme a prinesieme know-how z desiatok vzdelávacích 
projektov, na ktorých sme pracovali pre malé, stredné aj veľké firmy. 

Zo srdca vám želám, aby pre vás rozbiehanie interného vzdelávania bola cesta 
plná zaujímavých vhľadov a podnetných diskusií. Neraz som zažila, že tento 
proces ujasnil nielen vzdelávacie témy, ale aj celkové ciele firmy a pomohol tak 
dostať HR, vedenie firmy a zamestnancov na spoločnú vlnu. 

Ak chcete mať prístup k najnovším trendom a praktickým tipom pre 
začínajúcich (ne)lektorov, pridajte sa do našej Facebook skupiny Ako viesť 
kurzy, školenia a workshopy.  
Stanete sa súčasťou komunity ľudí, ktorí sú plní nadšenia pre praktické 
vzdelávanie na školeniach a workshopoch online aj offline. Tešíme sa na vás 
v skupine.

Pri štartovaní interného vzdelávania nemusíte byť sami. Radi vám dáme 
podporu.

IN-HOUSE TRAINING

SUPPORT 
ON-CALL

Keď štartujete interné 
vzdelávanie a potrebujete 
poradiť nepravidelne a iba 

pár krát mesačne

NAŠTARTUJTE SVOJE INTERNÉ VZDELÁVANIE S PODPOROU

Pre viac informácii nám stačí napísať na simona@elevatin.sk.
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O elevatin

elevatin je HR & Trainings Studio, ktoré si uvedomuje, že firma rastie aj padá na ľuďoch, ktorí v nej 
pracujú. Pomáhame firmám realizovať vzdelávacie projekty, soft skills školenia 

a nastavovať talent manažment programy. V menších a stredných rastúcich firmách pomáhame 
prakticky zaviesť fungovanie “HR časti” v súlade s firemnou kultúrou a veľkosťou firmy.

Pri projektoch staviame na viac ako deväťročných skúsenostiach v rôznych oblastiach HR. Skúsenosti 
z oblasti výberu a náboru zamestnancov, hodnotenia výkonu a rozvoja ľudí vo firmách sme využili na 

projektoch pre desiatky firiem z oblasti IT, FMCG, gaming, big4 
v konzultingu, UX design, či startupové SaaS spoločnosti.

3556
ľudí 

odškolených na tréningoch

320
školení 

odtrénovaných 
v spoločnostiach

9
rokov

skúseností v oblasti 
Ľudských zrojov

50
projektov 

realizovaných pre firmy
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Referencie

Chceli by ste vyskúšať naše služby aj Vy?

Dajte nám vedieť! Radi s vami nezáväzne preberieme možnosti rozvoja vašej firmy aj ľudí.

simona@elevatin.sk 
www.elevatin.sk
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