OPTIMALIZÁCIA HOSPODÁRENIA

A G R O I N Š T I T Ú T N I T R A , štátny podnik

POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV

__________________________________________________________________________________________________

_

Záväzná prihláška
Vybraný termín:
(označte krížikom)

5. – 9. október 2009
26. – 30. október 2009

Meno, priezvisko, titul:.......................................................................
Dátum narodenia:..............................................................................
Zastupovaný subjekt (presná adresa, PSČ): ......................................
.........................................................................................................................

Pracovné zaradenie: ..........................................................................

POZVÁNKA
na vzdelávací kurz

OPTIMALIZÁCIA HOSPODÁRENIA
POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV

IČO: ....................................................
Kontaktné údaje:
Tel.: ........................................... Fax:..................................................
e- mail: ...................................................
Objednávam si záväzne ubytovanie:
(označte krížikom)

Áno

Nie

Osobné údaje budú spracované v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

5. – 9. október 2009
26. – 30. október 2009

OPTIMALIZÁCIA HOSPODÁRENIA
POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV

Termíny kurzov: ♦
♦

5. – 9. október 2009, miestnosť J2
26. – 30. október 2009, miestnosť J2

Miesto konania:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra
Cieľ kurzu:
Umožniť účastníkom získať poznatky a informácie potrebné na
spracovanie analýz podniku, ktoré budú základom pre strategickú
diagnostiku ako východisko vnútorných a vonkajších možností
rozvoja podniku a formulovania jeho optimálnej konkurenčnej
stratégie

Cieľová skupina:
Výkonný manažment pôsobiaci v ekonomickej oblasti subjektov
prvovýroby a spracovania produktov v odvetviach
poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

Osnova kurzu:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Predmet, účel a zdroje finančnej analýzy
Metódy finančnej analýzy
Nákladový controlling
Kalkulačný systém – nástroj controllingu nákladov
Vzťahy medzi základnými ekonomickými veličinami
Ekonomická efektívnosť podniku
Riešenie modelových príkladov

Rozsah kurzu:

Spôsob ukončenia:
Vypracovanie záverečnej písomnej práce a jej obhajoba pred komisiou

Garant projektu: Ing. Gabriela Páleníková
Kontakt:

Tel.: 037/7910 224, 037/7910 111
Fax: 037/7910 159
e-mail: palenikova@agroinstitut.sk

INFORMÁCIE A POKYNY:
♦ Vzdelávací kurz je financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007
– 2013, Opatrenie 1.6 „Odborné vzdelávanie a informačné aktivity“.
♦ Kurz je akreditovaný MŠ SR. Absolventi po úspešnom vykonaní
záverečnej skúšky dostanú osvedčenie s celoštátnou platnosťou.
♦ Účastnkom poskytneme bezplatne:
- celodennú stravu počas trvania kurzu
- ubytovanie v hoteli Agroinštitút Nitra, štátny podnik
- vzdelávanie
♦ Účastníkom budú hradené náklady na dopravu do miesta konania
kurzu a späť v cene cestovného lístka verejnej dopravy (cestovné
výdavky musia byť riadne preukázané).
♦ Záväznú prihlášku pošlite obratom na adresu garanta projektu. Pre
potvrdenie prihlášky a urýchlenie komunikácie vo vlastnom záujme
uveďte v prihláške aj Vašu e-mailovú adresu.
♦ Do jedného kurzu zaradíme maximálne 12 účastníkov. Vaše
prihlášky zaregistrujeme v zmysle časového poradia ich doručenia.

58 hodín

♦ Registrácia potvrdených účastníkov je v prvý deň kurzu do 9,00 h.
pred učebňou J2.

Forma vzdelávania:

♦ Bližšie informácie poskytne garant projektu.

Prednášky, diskusia, tréning, konzultácie

