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VITAJTE NA OXFORDSKOM KONGRESE PRE LÍDROV
VIAC INFORMÁCIÍ ZA 9 DNÍ AKO ZA 4 ROKY NA VYSOKEJ ŠKOLE

Vážený líder,
Zostavili sme pre vás Oxfordský kongres pre lídrov, aby sme nasmerovali vašu pozornosť 
na administratívny systém riadenia podnikov, ktorý je moderný a funkčný, a ktorý 
ste doteraz nemali možnosť doteraz poznať. Našim cieľom je, ukázať vám aké 
jednoduché môže byť vedenie personálu. Chceme vás vytiahnuť z vašej každodennej 
práce na deväť dní, aby ste sa z nadhľadu pozreli na svoj podnik a porovnali ho 
s tým, ktorý je systematický usporiadaný, v ktorom dokážu pracovníci pracovať 
efektívnejšie, rýchlejšie a kde sa peniaze dajú akumulovať a zákazky dokážu pribúdať. 
Isto ste si už všimli, že kráčať s pomalými ľuďmi v rýchlej dobe je nebezpečné. 
A isto už teraz vidíte, že nestačí mať len personál, ale že potrebujete vedieť ako 
ho máte dlhodobo motivovať k výkonu a zvyšovať kvalifikáciu. Peniaze sú istým 
spôsobom stimulátorom, ale táto motivácia málokomu vystačí na dlhší čas. Spôsob 
vedenia podniku založený na jednom dominantom vodcovi je zastaralý, 
a často býval aj krutý, ale nami prezentované moderné inteligentné 
vedenie si nevyžaduje mať jedného dominantného vodcu 
z dôvodu, že aj bežný človek, ktorý sa rozhodne postaviť 
na čelo skupiny a zobrať za ňu zodpovednosť, 
môže úspešne priviesť svoju skupinu 
k dlhodobej prosperite keď 
vie ako. 

A ešte niečo... 

9 DNÍ STRÁVENÝCH NA OBĽÚBENEJ 
 DOVOLENKE JE SLASTNÝCH A PRÍJEMNÝCH. 

9 DNÍ STRÁVENÝCH NA VZDELÁVACEJ DOVOLENKE 
 JE SLASTNÝCH, PRÍJEMNÝCH A PLNÝCH INFORMÁCIÍ, KTORÉ NEVYPRCHAJÚ 

AKO LÚČE SLNKA Z POKOŽKY A PLÁŽOVÝ PIESOK Z OČÍ. 

Pretože si myslíme, že nepotrebujete radcov, tak vám žiadne 
rady dávať nebudeme. Budeme vám len ukazovať zákonitosti 
funkčnej práce riadiaceho, poskytovať vám know-how na 
riadenie a vy sa budete môcť rozhodnúť, či sa ním budete 
riadiť alebo nie. Myslíme si o vás, že ste dosť šikovní, len vám 
občas chýbajú správne informácie, ako riadiť správne a bez 
námahy. Tieto informácie vám radi poskytneme MY. 

Výkonný výbor Oxfordského kongresu pre lídrov
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VEDOMOSTI O ADMINISTRATÍVNOM SYSTÉME RIADENIA, KTORÉ SÚ OBSAHOM OXFORDSKÉHO 
KONGRESU PRE LÍDROV ABSOLVOVALI UŽ VIACERÍ MAJITELIA A MANAŽÉRI SLOVENSKÝCH 
PODNIKOV OD ROKU 2011 Z OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA, AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU, 
STAVEBNÍCTVA, VÝROBY, PRÁVA. TIETO INFORMÁCIE SÚ URČENÉ KOMUKOĽVEK ŠIKOVNÉMU,  
KTO SA CHCE VIAC VZDELAŤ V OBLASTI RIADENIA OD VEKU 16 – ROKOV A NEOBMEDZENE VIAC. 
NIKDE INDE NA SLOVENSKU NEMOŽETE TIETO INFORMÁCIE ZÍSKAŤ TOUTO FORMOU LEN U NÁS. 

BLOK I. RIADIACE KNOW-HOW
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ČO MÔŽETE OČAKÁVAŤ OD OXFORDSKÉHO KONGRESU PRE LÍDROV? 
• určiť stav podniku, vidieť, ktorým smerom sa uberá a presné vzorce pomocou, ktorých môžete zvrátiť klesanie alebo 

zvýšiť stúpanie celého podniku , divízií alebo jednotlivcov. Dostanete do rúk „rýchlostnú riadiacu páku“. Už nikdy viac 
nebudete musieť „jazdiť poslepiačky“, iba ak by ste sa tak znovu rozhodli.

• ako vyzerá správne zorganizovaná organizácia, ktorá dokáže plynulo pracovať. Ako majú byť v nej urobené popisy 
práce, na základe čoho máte odmeňovať pracovníkov a stanovovať im normy a aký počet pracovníkov máte mať 
v administratíve a vo výrobe aby vám podnik fungoval. Zorientujete sa v tom, čo chýba vo vašom podniku a potom to 
budete môcť zmeniť aby vám to fungovalo lepšie.

• ak vám a vašim pracovníkom stále chýba čas, naučíte sa ako funguje TIME MANŽMENT, ako máte dať nabok z cesty 
prekážky a protizámery aby ste ho mali viac a nemuseli sa stresovať a naučíte to aj ostatných

• aké zákonitosti platia pritom keď chcete dosiahnuť svoj cieľ. Aký postup musíte urobiť aby ste to zvládli

• koho môžeme považovať za skutočného lídra

• ako prekonať v nepriaznivej situácii finančný stres. Koľko ľudí na to potrebujete 
aby ste to zvládli a videli, že to nie až tak ťažké ako sa to 
na prvý pohľad môže zdať 

• a dozviete sa ako zabezpečiť peniaze tak, aby ste ich už 
nikdy všetky neminuli a zabezpečili dlhodobú 
prosperitu pre seba aj ostatných
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TÉMA I. AKO MOTIVOVAŤ SEBA SAMÉHO
Aby ste mohli splniť svoje predsavzatia a dosiahnuť cieľ, je na to nevyhnutná vaša silná pohnútka ísť stále dopredu a je potrebné, aby ste 
aktívne pracovali na dosiahnutí tohto cieľa. Váš život narúša a do cesty sa vám stavia nepretržité množstvo prekážok, ktoré musíte riešiť. 
Takže na to, aby ste dosiahli cieľ, musíte neprestajne prekonávať bariéry a pokračovať v smere dosiahnutia cieľa. Na dosiahnutie úspechu, 
je nevyhnutné aby ste mali vnútornú silu, stimul, iniciatívu a motiváciu. 

Isto poznáte staré porekadlo „neodkladaj na zajtra to, čo môžeš urobiť dnes“ a tiež ste videli čo sa stane človeku, ktorý nekoná podľa tohto 
pravidla. A možno, že ste aj vy pracovali veľmi pomaly na niektorej práci, a potom neskôr ste zistili, že je zrazu veľmi ťažké v nej pokračovať, 
až z toho vznikla kritická situácia, ktorá si vyžiadala vašu pozornosť a museli ste na ňu veľmi rýchlo reagovať. Otázka znie: Prečo tak často 
takto postupujete? Prečo odkladáte prácu, a ukončujete ju tým, že ju neurobíte? 

Existuje spôsob, ako prekonávať bariéry, ktoré vám vytvárajú chaos a bránia vám urobiť prácu a dosiahnuť jej úspešný koniec. Na to, aby ste 
to mohli zvládnuť, vám pomôžu vedomosti o správnych spôsoboch, ako správne spravovať svoj život. Keď poznáte a rozumiete ako máte 
plánovať budúcnosť, viete si pripraviť presné kroky, ktoré nasledujete, aby ste dosiahli cieľ. Toto vám uľahčí prácu a urobí ju veľmi príjemnou.

VIETE, ČO MUSÍTE UROBIŤ PRE TO, ABY SA VAŠA 
VNÚTORNÁ SILA A MOTIVÁCIA NEZMENŠILI? 

CENA
1000
EUR
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DOZVIETE SA NASLEDOVNÉ: 
• Prečo je také nebezpečné nechávať čokoľvek nedokončené. Ako to môže zdvojnásobiť vašu 

prácu a aké kroky je potrebné urobiť, aby ste sa dostali z ťažkého postavenia a vyriešili 
problém tak, aby sa už nikdy viac nezopakoval. 

• Nacvičíte si presné kroky, ktoré môžete urobiť, aby ste dokázali vyriešiť problémy. 

• Existuje presná anatómia kontroly a presný postup krokov, ktoré môžete použiť na efektívnu 
kontrolu ľudí, predmetov a činností vo svojom okolí. 

Keď poznáte čo oslabuje vašu iniciatívu a čo vám bráni, aby ste išli dopredu, keď 
poznáte ako môžete prekonať aj neprekonateľné prekážky - môžete získať kontrolu 
nad tým čo vás obklopuje a môžete svojou vysokou motiváciou vysoko zvýšiť svoju 
efektívnosť a dosiahnuť šťastie a prekvitanie v živote. 

9:00 – 12:00 
Prednáška

12:00 – 13:00 
Obed

13:00 – 17:00 
Prednáška

Počas prednášky 
krátke prestávky 
podľa potreby

TÉMA I.
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TÉMA II. KROKY NA ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY
Keď sa vzájomné vzťahy s druhými zmenšujú, alebo niečo v nich nejde tak ako by malo, existujú možnosti, ktoré môžete použiť, aby ste 
napravili tieto stavy? Ak váš príjem klesá na neprijateľnú úroveň a vy bojujete s ťažkosťami, existuje spôsob ako napraviť túto situáciu? 
A čo ak v biznise, alebo nejakej bežnej činnosti začínajú vznikať prekážky? Môžete urobiť niečo efektívne, aby ste zastavili tento pád? 

Na druhej strane, ak činnosť prebieha dobre (a to môže byť dobrý vzájomný vzťah, vyšší príjem, alebo nová 
práca), existujú konkrétne kroky, ktoré môžete urobiť, aby ste mohli túto činnosť ešte viac vylepšiť? 

Odpoveď na tieto otázky znie – „ÁNO“. Za pomoci reálnych riešení a praktických vzorcov, môžete 
zmeniť akúkoľvek situáciu, ktorá je pre vás neprijateľná, alebo môžete posilniť pozitívne momenty 
vášho života. 
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DOZVIETE SA NASLEDOVNÉ: 
• Aké zákony definujú to, ako dobre môžete prežívať, a ako môžete využívať tieto zákony, 

aby ste si mohli zaručiť, že v budúcnosti budete prekvitať a budete šťastný. 

• Na čo sú štatistiky, ako ich používať, aby ste mohli ohodnotiť stav akejkoľvek činnosti 
a ako môžete podľa nich vedieť, čo sa udeje v budúcnosti. 

• Vzorce stavov vám ukazujú vplyv na váš život a praktické, za sebou nasledujúce kroky vám 
pomôžu zlepšiť akýkoľvek stav vo vašom živote, aj lepšie finančné postavenie, vzťahy  
s druhými, biznis, osobnú kondíciu a mnoho iného. 

Keď sa naučíte základy štatistík a stavov (kondícií), budete vedieť používať vzorce 
týchto kondícií a štatistík na to, aby ste zlepšili už existujúci nepriaznivý stav, budete 
vedieť predvídať, či sa v budúcnosti môže stať niečo, čo je pre vás neprijateľné 
alebo pozitívne a budete môcť zabrániť 
tejto neželateľnej situácii, alebo 
podporiť tú dobrú. 

9:00 – 12:00 
Prednáška

12:00 – 13:00 
Obed

13:00 – 17:00 
Prednáška

Počas prednášky 
krátke prestávky 
podľa potreby

TÉMA II.

CENA
1000
EUR
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TÉMA III.
ÚSPEŠNÁ ORGANIZÁCIA
Všetci rozumieme tomu, že práca ide omnoho ľah-
šie, keď sú veci zorganizované. Všetci sme sa stretli 
už s tým, či už v súkromných, alebo štátnych organi-
záciách, školách, alebo iných skupinách, že veci boli 
zle zorganizované. Z počutia vieme o zmätkoch, 
zdržiavaní, nepríjemnostiach, ktoré vznikajú zo zlé-
ho organizovania. 

Ak sa pozrieme na nejakého jednotlivca, ktorý chcel 
v živote niečo zrealizovať (nejaký dobrý plán, ale-
bo nejakú iskrivú myšlienku), môžeme vidieť, že pri 
chýbajúcom organizovaní sa to mohlo otočiť v ne-
pretržitú nočnú moru. Organizovanie – je kľúčom 
k dosiahnutiu želaného úspechu, ale ľudia ho často 
podceňujú. Organizovanie je veľmi dôležité, aby ro-
dina, skupina, organizácia, alebo biznis prosperova-
li. Aby ste mohli dosiahnuť svoje ciele (a nie je dôle-
žité či sú veľké, alebo malé), je nevyhnutné ovládať 
KNOW-HOW organizovania. 
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DOZVIETE SA NASLEDOVNÉ: 
• Hodnotné zákony, ktoré sú základom organizovania. Ako sa využívajú tieto zákony 

v akejkoľvek činnosti a aké sú presné kroky, ktoré môžete nasledovať, aby ste mohli 
organizovať nejakú všeobecnú činnosť, vlastný život, skupinu, organizáciu alebo biznis.

• Ako správne naplánovať a dať do rovnováhy činnosti v organizácii a činnosti,  
ktoré podniknete s čímkoľvek, aby ste doviedli prácu do konca a splnili najkratšou  
cestou úlohy pri minimálnom úsilí. 

• Štruktúru organizácií a detaily nakreslenej organizačnej schémy s príkladmi sú obsahom 
tejto témy. Na základe týchto vedomostí budete vedieť organizovať vlastný život, akúkoľvek 
skupinu alebo podnik.

Ak budete vedieť a používať tieto základné zákonitosti a nástroje, ktoré budú 
prednášané v tejto téme, budete môcť úspešne zorganizovať akúkoľvek činnosť. 
Môžete sa zbaviť zmätku, zaviesť 
poriadok a stabilitu a dosiahnuť 
želateľný cieľ. 

9:00 – 12:00 
Prednáška

12:00 – 13:00 
Obed

13:00 – 17:00 
Prednáška

Počas prednášky 
krátke prestávky 
podľa potreby

TÉMA III.

CENA
1000
EUR
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TÉMA IV. TIME MANAGEMENT ÚPLNE PO NOVOM 
Vo svete vysoko výkonných počítačov a rýchlosťou svetla fungujúcich komunikačných línií, zastaralé administratívne systémy nefungujú. 
Ako môžete kráčať v tempe tejto doby? 

Oveľa rýchlejšie a efektívnejšie spôsoby spájania sa a nástroje vedenia biznisu – sú jedným z riešení. Chceme stroje – toto je veľmi dôležitá 
časť súčasného života, oni nám však neumožňujú riešiť problémy úplne. Za každým strojom stojí reálny živý človek. Za každým biznisom, 
úspešnou organizáciou, skupinou alebo oblasťou činnosti, stojí niekto, kto vie niečo o tom, ako organizovať, plánovať, a ako dosahovať 
splnenie plánu. 

Keď poznáte, ako máte zabezpečiť splnenie práce, a vynaložíte na to menej úsilia, stres sa zmenší. Ak môžete urobiť prácu rýchlo, a môže-
te urobiť viac práce, stávate sa oveľa cennejším a získate oveľa väčší príjem. Ak dokážete urobiť viac práce rýchlo, znamená to, že sú vám 
známe základy toho, ako pracovať efektívne. Mnohí nemajú ani najmenšiu predstavu o tom, ako to majú urobiť. Táto téma obsahuje jed-
noduchú, existujúcu technológiu toho, ako urobiť viac za kratší čas. 

CENA
1000
EUR
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DOZVIETE SA NASLEDOVNÉ: 
• Tajomstvo efektívnosti, ktoré vám umožní porozumieť prečo niektorí pracujú dlho a úporne, 

pričom urobia málo, a prečo druhí môžu urobiť ten istý objem práce alebo aj viac s oveľa 
menším úsilím. 

• Dozviete sa, prečo strácate pracovný čas a akým spôsobom môžete znížiť množstvo práce, 
nerobiť ju dvakrát a pritom urobiť viac za kratší čas. 

• Ako si rozložiť dosiahnutie cieľa, aby ste splnili plán – pričom môže byť malý, alebo veľký 
– na jednotlivé menšie kroky, ktoré môžete s ľahkosťou urobiť, a aby ste mohli dosiahnuť to,  
k čomu smerujete. 

Keď budete vedieť, ako sa máte vyrovnať s prácou dvakrát rýchlejšie, pričom 
vynaložíte dvakrát menšie úsilie - s pomocou vedomostí a nástrojov, ktoré získate 
v tejto téme, môžete sa zbaviť stresu a získať viac 
voľného času, aby ste sa mohli zaoberať 
inou činnosťou podľa vlastného 
výberu. 

9:00 – 12:00 
Prednáška

12:00 – 13:00 
Obed

13:00 – 17:00 
Prednáška

Počas prednášky 
krátke prestávky 
podľa potreby

TÉMA IV.
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TÉMA V. 
VYTÝČENIE (STANOVENIE)
A DOSIAHNUTIE CIEĽA 

Ak nemáte ciele do budúcnosti, ak nemáte túžbu zlepšiť budúcnosť, môžete mať 
pocit, že život je beznádejný. Ak nepracujete aktívne na tom, aby ste dosiahli neja-
ký cieľ, alebo ak sa k nemu nepribližujete, budete nešťastný a budete náchylný na 
všetky stresy, budete prepracovaný, rozrušený a týmto bude naplnený celý váš život. 
Na druhej strane to býva často aj tak, že si stanovíte nejaký cieľ, nepozerajúc sa na 
všetko úsilie potrebné na jeho dosiahnutie, nepozerajúc sa na úpornú prácu, no vy 
ho nedosiahnete. Prečo? Ako máte vyriešiť tento problém? 

Ak poznáte, aký cieľ si máte stanoviť a viete aké kroky treba urobiť pre to, aby ste 
ho dosiahli a potom ich robíte, môžete si vybrať také ciele, o ktorých ste mohli 
v minulosti iba snívať. Môžete si naplánovať presné kroky, ktoré vám umožnia uro-
biť tieto ciele reálnymi a dovedú vás k úspechu. 

Ako napísal L. R. Hubbard, známy odborník a praktik v oblasti ria-
denia: „Istota, alebo bezpečnosť, sa nejaví ako niečo statické. 

Bezpečnosť zaisťuje skôr sebadôvera človeka v to, že vie 
dosiahnuť svoje ciele a nakoniec aj vie stanoviť, ktoré 

ciele sú reálne.“
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DOZVIETE SA NASLEDOVNÉ: 

• O veľkolepom objave – administratívnej škále, postupe vykonávania krokov, ktoré sú 
založené na existujúcich prirodzených zákonoch – a ukázaní, aké je potrebné stanovovať si 
ciele a rozložiť ich na jednotlivé plány. 

• O tom, prečo ľudia úporne pracujú na dosiahnutí svojich cieľov, ale nepribližujú sa k nim, 
a aké kroky môžete urobiť, aby ste zmenili takúto činnosť a dosiahli to, na čom pracujete, 
a aby ste uspeli. 

• O tom, ako pri práci s vyspelými technológiami môžete rozložiť plán na kratšie úseky, 
rozložiť kroky pomocou ktorých môžete po menších častiach realizovať akékoľvek 
plánovanie a nakoniec dosiahnuť stanovený cieľ, nech je akokoľvek veľký. 

Ak budete rozumieť a používať vedomosti a nástroje, ktoré sú obsiahnuté  
v tejto téme, môžete si stanoviť a formulovať svoj cieľ, pracovať na jednotlivých 
plánoch krok za krokom a takýmto spôso-
bom dosiahnete šťastie a prosperi-
tu, ktorú si želáte. 

9:00 – 12:00 
Prednáška

12:00 – 13:00 
Obed

13:00 – 17:00 
Prednáška

Počas prednášky 
krátke prestávky 
podľa potreby

TÉMA V.

CENA
1000
EUR
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TÉMA VI. NÁSTROJE PRE EFEKTÍVNE LÍDERSTVO 
Čo robí z človeka úspešného lídra? Prečo si niektorých lídrov ľudia vážia a podporu-
jú ich, a druhých sa stránia a nikdy nejdú za nimi? Ako môže nejaký líder dosiahnuť 
finančnú prosperitu svojej firmy a dobre zaplatiť prácu svojho personálu, a v tom 
istom čase nejaký iný líder trpí neúspechom? Je to osud? Alebo je to šťastie? Alebo 
to je nejaký osobný talent, ktorý má iba úspešný človek? 

Nie, základ úspechu lídrov je v niečom inom – tkvie v solídnych a základných záko-
noch líderstva a riadenia. Do tohto času ľudstvo nedisponovalo úplnou a funkčnou 
administratívnou technológiou, ktorá by nebola úskočná alebo podvodná. 

Bolo zistené, že človeku chýbalo porozumenie tomu, ako efektívne a rozumne orga-
nizovať, postaviť skupinu, neveľký biznis, alebo veľkú korporáciu. 
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DOZVIETE SA NASLEDOVNÉ:
• Zložky porozumenia a časti, ktoré formujú základy akýchkoľvek vzťahov nevyhnutných pre úspech 

akéhokoľvek lídra. 

• Definovanie a opísanie toho, kto to je líder, čo musí vedieť a aké činnosti musí vykonávať,  
aby sa stal efektívnym riadiacim pracovníkom. 

• Na čom je založené líderstvo, aké činnosti lídra z neho robia neefektívneho vodcu, ktoré rozkladajú 
skupinu a organizáciu a tiež, aké sú kvality dobrého lídra, ktoré vedú k prosperite a rastu. 

• Presne opísaný základ administrovania a dôležité faktory, ktoré je potrebné, aby vedel každý líder 
používať, a ktoré sú detailne popísané v nástrojoch administrátora na používanie v akejkoľvek firme. 

9:00 – 12:00 
Prednáška

12:00 – 13:00 
Obed

13:00 – 17:00 
Prednáška

Počas prednášky 
krátke prestávky 
podľa potreby

Líder vyzbrojený vedomosťami a nástrojmi, naučenými z tejto témy, 
si môže vyslúžiť uznanie, vážnosť a spoluprácu svojho personálu. 
A ak bude používať návyky lídra, môže dosiahnuť veľkolepú úroveň 
produkcie, čo prinesie životaschopnosť a prosperitu pre všetkých. 

TÉMA VI.

CENA
1000
EUR
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KNOW-HOW

Kniha Umenie vládnuť je unikátnym dielom autorov 
Bŕetislava J. Mrkosa a Ha. A. Mehlera, ktoré mapuje 50 
periód v dejinách ľudstva. Ukazuje z histórie vlády Egyp-
ta, fénickú kultúru, indické a čínske dejiny. Autori ozrej-
mili grécke experimenty rovnako ako aj umenie rímskej 
vlády. Preskúmali aristokratický stredovek a obdobie 
rozkvetu Francúzska, Nemecka, Anglicka. Nezabudli na 
Perziu, Arabov, Rusov, Dánov, Švédov, Španielov, Por-
tugalcov, Rakúšanov. Veľmi intenzívne preskúmali na-
koniec Spojené štáty americké, Švajčiarsko, Nemecko 
po roku 1945 a fenomén Japonska. Perličkou v každej 
rozkvitajúcej epoche dejín sú rovnaké menovatele, kto-
ré viedli k tomuto brilantnému obdobiu. To znamená, 
že všetky skúsenosti a princípy z rozličných vrcholových 
kultúrnych období a vysokorozvinutých civilizácií v mi-
nulosti a súčasnosti by mohli aj súčasné vlády sveta po-
užiť pre svoje KNOW-HOW. V tejto knihe sa nachádzajú 
brilantné politické riešenia pre toto storočie.

OBJEDNAJTE SI KNIHU UMENIE VLÁDNUŤ 
cez e-mail asistent@centrumprosperity.sk, 

alebo zavolajte na 0948 306 669
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V TEJTO KNIHE NÁJDETE KONKRÉTNE ZODPOVEDANÉ OTÁZKY:

• Ktorá metóda vlády najlepšie funguje

• Ako by sa mali štáty optimálne viesť

• Z čoho pozostáva umenie vládnutia v štáte

• Čo je tajomstvom úspešných vlád

• Ktorým smerom sa ďalej rozvíjajú politické systémy, ktoré obstáli

• Akým spôsobom je možné dostať štát do blahobytu 

CENA
15,00
EUR
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TÉMA I. NÁSTROJE NA PREKONÁVANIE FINANČNÉHO STRESU 
Možno u vás veľmi rýchlo vzniká množstvo núdzových finančných situácií. Môže byť, že znova a znova u vás vzniká hrôza z toho, že nemô-
žete zaplatiť účty po splatnosti. A tiež môže byť aj to, že prežívate finančné ťažkosti a potrebujete zvýšiť svoj príjem, aby ste pokryli výdavky.  
V každej z týchto situácií má problém dve strany. Ako môžete dostať pod kontrolu a efektívne prekonať krízovú situáciu? Čo máte urobiť, 
aby sa podobná situácia viac nezopakovala?

Odpovede na tieto otázky sú obsiahnuté v prirodzených zákonoch, ktoré sa vzťahujú k financiám a objasňujú prirodzenosť peňazí. Tieto 
zákony sú odhalené a dajú sa úspešne použiť v organizáciách akéhokoľvek rozmeru. V každej organizácii sa financie podriaďujú tomuto 
zákonu. Môže ich použiť aj jednotlivec ak plánuje a kontroluje svoje financie. Tieto údaje sú dostupné pre všetkých, pretože vedomosti sú 
zvlášť nevyhnutné v čase ekonomickej krízy.

BLOK II. FINANČNÉ KNOW-HOW
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DOZVIETE SA NASLEDOVNÉ:
• Ako sa môžete vysporiadať s nezvyčajne mimoriadnou finančnou situáciou vo svojom živote 

alebo biznise, pričom sa nepoddávate zmätku, a aké sú presné vzorce, ktoré môžete použiť 
na to, aby ste sa svižne vysporiadali s akýmkoľvek finančným problémom.

• Aké sú preverené kroky, ktoré musíte nevyhnutne urobiť, aby ste šikovne napravili 
nebezpečné finančné zamotanie sa do problémov, a aké presné postupy je potrebné 
vykonať, aby ste mohli uspokojiť veriteľov a v tom istom čase získať znovu kredit. 

• Aké kľúčové činnosti musí urobiť akýkoľvek človek, komerčný podnik, organizácia alebo 
skupina – veľká alebo malá – aby dosiahla finančnú prosperitu, ochránila svoj kredit  
a platobnú schopnosť.

Keď poznáte a rozumiete prirodzeným zákonom a princípom ako máte narábať 
s peniazmi, môžete využívať získané údaje, aby ste kontrolovali svoju prosperitu. 
Dosiahnete oslobodenie sa od finančných 
stresov a určite môžete finančne 
uspieť.

9:00 – 12:00 
Prednáška

12:00 – 13:00 
Obed

13:00 – 17:00 
Prednáška

Počas prednášky 
krátke prestávky 
podľa potreby

TÉMA I.

CENA
1000
EUR
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TÉMA II. NÁSTROJE NA DOSIAHNUTIE FINANČNEJ BEZPEČNOSTI 
Ak chcete ekonomicky prosperovať, je nevyhnutné, aby ste porozumeli základným princípom, ktoré sa vzťahujú k peniazom a k platobnej schop-
nosti. Môžete šikovne narábať s vlastnými peniazmi, a vďaka tomu získať veľa peňazí, aby ste predbehli rast cien. Efektívne narábanie s peniazmi 
vám umožní získať to, čo potrebujete, a tiež odstrániť znepokojovanie sa ohľadne peňazí a zmenšiť stres. Všetko toto závisí od vašej schopnosti 
získavať ešte väčší príjem, aby ste predbehli rast cien.

Ak si pripravujete cestu k sfére financií, ako môžete dosiahnuť dlhodobý úspech? Ako oddeliť a posilniť tie 
faktory, ktoré vedú k finančnému blahobytu? Ktoré kroky musíte rýchlo urobiť, keď začína finančná kríza,  
aby ste sa od nej rýchlo odvrátili?

Odpovede na tieto otázky sú v presnej technológii, ktorú vytvoril L. R. Hubbard. Princípy, ktoré vytvoril, sa dajú použiť v akejkoľvek organizácii 
akéhokoľvek rozmeru. Jednotlivec môže v plnej miere používať tieto princípy na plánovanie svojich financií a môže nimi upravovať svoj príjem. 
Tieto princípy sú sformulované tak, že ich môže používať ktokoľvek.

CENA
1000
EUR

V PRÍPADE ZÁUJMU O KONGRES PRIHLÁSTE SA NA TEL. ČÍSLE: 0948 306 668, 0948 306 669 ALEBO NA WWW.CENTRUMPROSPERITY.SK



DOZVIETE SA NASLEDOVNÉ:
• Ako máte plánovať svoj príjem tak, aby ste nikdy neupadli do dlhov, a pritom ste získali 

oveľa viac peňazí, pričom každý príjem peňažných prostriedkov by ste mohli investovať  
do budúcnosti.

• Aké kroky musíte urobiť, aby ste vytvorili a udržali dobrú kredibilitu a platobnú schopnosť.

• Ako máte plánovať a kontrolovať svoje príjmy – činnosti,  
ktoré vám pomôžu vo vytváraní platobnej schopnosti a prosperity. 

Používanie základných pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v tejto téme môže priniesť 
stabilný úspech a finančný rast vám, vašej rodine, vašej skupine, 
a pritom nie je dôležité či veľkej alebo malej.

9:00 – 12:00 
Prednáška

12:00 – 13:00 
Obed

13:00 – 17:00 
Prednáška

Počas prednášky 
krátke prestávky 
podľa potreby

TÉMA II.
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TÉMA III. PRINCÍPY PROSPERITY 
Všetci chcú zvýšiť svoju úroveň života a dosiahnuť prosperitu. Na oveľa vyššej úrovni života 
je menej stresov, viac slobody a viac ocenení. Môžete oveľa zlepšiť svoj finančný blahobyt.

No ako to môžete dosiahnuť, ak už zažívate stres a vidíte pred sebou nevyhnutný koniec? 
Znepokojuje vás platenie účtov a neviete, ako ich máte všetky pokryť? Možno si tiež môžete 
kúpiť všetko, čo potrebujete, nehovoriac už o tom, že si doprajete oddych a môžete využívať 
voľný čas na trávenie s rodinou, alebo priateľmi.

Vo sfére financií existujú prirodzené zákony, ktoré sú postavené na idey peňazí, a dávajú 
odpovede na tieto otázky. Tieto zákony boli objavené a sformulované a môžu sa použiť na 
akýkoľvek podnik nezávisle od veľkosti. Môžete ich používať na plánovanie a ochránenie pe-
ňazí aj jednotlivca. Tieto údaje sú dostupné pre všetkých v čase krízy, takže ak chcete prežiť, 
je nevyhnutné ich poznať.
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DOZVIETE SA NASLEDOVNÉ:
• Aká je istá prirodzenosť peňazí, a čo symbolizujú. Môžete porozumieť, čo to je ekonomika  

a aké jednoduché pravidlá používa. 

• Dôležitým nástrojom sú „výmeny“, ktoré majú nenahraditeľný vzťah k vášmu príjmu 
a prosperite. Porozumiete ako sa získava osobná prosperita, ale aj tomu, ako si sami 
dokážete nevedome znižovať svoju úroveň, a ako to môžete zmeniť.

• Spoznáte štyri faktory, ktoré bezprostredne vplývajú na vašu sféru financií a vašu výplatu. 
Môžete ich používať, aby ste dosiahli želaný úspech.

Ak porozumiete základom, ktoré existujú vo sfére financií a ekonomiky, a naučíte 
sa používať nástroje z tejto témy, môžete úplne kontrolovať svoje prosperovanie 
nielen teraz ale aj v budúcnosti.

9:00 – 12:00 
Prednáška

12:00 – 13:00 
Obed

13:00 – 17:00 
Prednáška

Počas prednášky 
krátke prestávky 
podľa potreby

TÉMA III.

CENA
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ČO MÔŽETE ZÍSKAŤ 
Z OXFORDSKÉHO 

KONGRESU PRE LÍDROV?

• Prehľad o tom ako sa dá ľahko usporiadať 
a riadiť podnik, pomocou čoho dokážete vidieť 
odchýlky v riadení vášho podniku a taktiež 
body, ktoré sú správne a nesmiete ich zmeniť.

• Certifikát o absolvovaní  
Oxfordského kongresu pre lídrov

• Prípravu na ďalšie precíznejšie štúdium 
riadenia podniku a tréning 

• Prípravu na získanie certifikátu WISE, 
ktorý potvrdzuje, že podnik má zavedenú 
štandardnú administratívnu technológiu na 
riadenie podnikov podľa L.Rona Hubbarda 
a je platný pre celý svet 

Týmto potvrdzujeme, že účastník

certificate certifikát
E x e c u t i v e  c o m m i t t e  O x f o r d  l e a d e r s h i p  c o n g r e s

úspešne absolvoval  všetky témy Oxford leadership congres a z ískal  t i tu l

Oxford,  20.11.2011

Chairman committe Oxford leadership congres

Karol Müller

Ivan Hromský

O X F O R D  L E A D E R
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ĎALŠIE KROKY  
PO ABSOLVOVANÍ 
OXFORDSKÉHO KONGRESU 
PRE LÍDROV?

Individuálne môžete naštudovať 
15 základných kurzov v akadémii pod 
dohľadom supervízora na zvýšenie schopností 
z oblastí

1. učenia sa Kurz Základná študijná príručka
2. personalistiky Kurz Ako zlepšiť podnikanie pomocou komunikácie
3. personalistiky Kurz Ako prekonať vzostupy a pády
4. personalistiky Kurz Osobné hodnoty a integrita
5. produktivity Kurz Vzorce pre úspešné podnikanie
6. produktivity Kurz Manažment podľa štatistík
7. produktivity Kurz Ako zaistiť vykonanie práce 
8. riadenia Kurz Etika a prežitie firmy
9. riadenia Kurz Základy organizovania firmy
10. riadenia Kurz Ako napísať efektívne smernice
11. riadenia Kurz Základy vedúceho pracovníka
12. financií Kurz Ako zvýšiť zisk pomocou finančného plánovania
13. obchodu Kurz Dobré vzťahy v predaji
14. marketingu Kurz Ako robiť a vyhodnocovať prieskumy
15. marketingu Kurz Marketing 
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ODBORNÝMI GARANTMI OXFORDSKÉHO KONGRESU PRE LÍDROV SÚ

Bc. SVETLANA MŰLLEROVÁ 

Vzdelanie – ukončila štúdium odbor fotografia na škole v Poprade v roku 1981. Roku 1994 ukončila strednú 
ekonomickú školu v Martine. V roku 2000 ukončila publicistiku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od roku 
1998 sa venuje štúdiu administratívneho systému riadenia podnikov L Rona Hubbarda. 

Pracovné skúsenosti – profesionálna fotografka, technická redaktorka Slovenských národných novín, 
organizačná pracovníčka časopisu SLOVENSKO. Od roku 1997 vydavateľka a šéfredaktorka časopisu AGRO magazín 
do roku 2000. Od roku 2002 spolumajiteľka a lektorka vzdelávacej spoločnosti Centrum Prosperity, s.r.o. 

Ing. KAROL MŰLLER

Vzdelanie – 1980 ukončil Strednú poľnohospodársku technickú školu v Moldave. V roku 1985 ukončil Slovenskú 
poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor mechanizácia. Od roku 1998 sa venuje štúdiu administratívneho 
systému riadenia podnikov L. Rona Hubbarda. 

Pracovné skúsenosti – mechanizátor Štátne majetky Martin. Od roku 1985 majiteľ a konateľ spoločnosti 
METIS, s.r.o., ktorá montovala a predávala traktory METIS a predávala poľnohospodársku techniku, v roku 1997 
založila časopis AGRO magazín. Spolumajiteľ spoločnosti AGRA, s.r.o predajca poľnohospodárskej techniky do roku 
2000. Od roku 2002 spolumajiteľ a lektor spoločnosti Centrum Prosperity, s.r.o. 

IMRE TÓTH 

Prezident WISE pre Strednú Európu

Má na starosti dohľad nad kvalitou uplatňovania administratívneho systému riadenia podnikov od L. Rona 
Hubbarda a vydávania certifikátov WISE



NIEČO O ADMINISTRATÍVNOM SYSTÉME 
RIADENIA PODNIKOV L. RONA HUBBARDA A ORGANIZÁCII WISE
Tieto informácie sú vytvorené na základe administratívneho systému riadenia podnikov od úspešného manažéra L.Rona Hubbarda, 
ktorý začal skúmať organizáciu začiatkom 50 rokov 20. storočia. Organizácie, ktoré založil po celom svete neustále doteraz expandujú 
a poskytujú bezpečnosť svojim lídrom a personálu. Pozitívne vplývajú aj na ekonomickú a hospodársku situáciu v krajine, v ktorej sa 
nachádzajú. Vo svete používa systém riadenia podnikov od L. Rona Hubbarda 180 000 podnikov. 

História administratívneho systému riadenia podnikov sa začala písať 9. mája 1950 ako aj vznik WISE (World Institute of Scientology 
Enterprises – Svetový inštitút Scientologických organizácií), ktorý spustil svoju oficiálnu komerčnú činnosť v skorých 70 – rokoch  
20. storočia. (WISE je samostatná scientologická nenáboženská organizácia, oddelená od scientologického náboženstva,  
ktorého zakladateľom bol tiež L.Ron Hubbard. Na vysvetlenie aby nedošlo v tomto smere k chybnému výkladu).

Členom WISE sa môžete sťať aj VY. Prostredníctvom zaplatenia členského príspevku a naštudovania Oxfordského kongresu pre lídrov, 
kurzov a tréningov sa môžete pripraviť na získanie certifikátu WISE, ktorý je dôkazom toho, že vaša organizácia sa riadi manažérskym 
systémom riadenia podnikov L.Rona Hubarda, ktorý pomáha zvyšovať etickú úroveň vašej firmy ako aj vašich odberateľov a dodávateľov. 
S týmto systémom riadenia môžete získať široký okruh nových obchodných aj osobných priateľov 
a pracovných možností. 

Všetky materiály a prednášky, ktoré používa na vzdelávanie Centrum 
Prosperity sú kompiláciami originálnych diel L.Rona Hubbarda 
a sú použité s láskavým súhlasom WISE a Hubbardovej 
školy manažmentu. Majitelia Centra Prosperity sú 
členmi WISE organizácie. 

WISE, L. Ron Hubbard, Hubbardová škola manažmentu, Centrum Prosperity, Oxfordský kongres pre lídrov je ochranná známka.  
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Spoločným menovateľov všetkých absolventov je získaný 
prehľad o praktickom manažovaní podnikov, ktorý im 
ukázal novú cestu a pomohol im získať väčšiu istotu  
v napredovaní a dodal životnú silu. 

VYBRATÉ REFERENCIE ABSOLVENTOV 
OXFORDSKÉHO KONGRESU PRE LÍDROV

BEŠEŇ – majiteľ Jozef Leštinský
AUTOPROFIT – majiteľ JUDr. Viliam Kocúrek
AGRASERVIS – majiteľ Ing. Karol Považan
STAMA PLUS – majiteľ Jozef Haráni
GALIJA COLOR – majiteľ Gabriel Jaklovský
G-PROGRES Ľudovít Grúner SHR
JUDr. Erik Bilský
Business Point – Ing. Andrej Hornáček
Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. – Ing. Marek Šimúnek, Ing. Ladislav Moravčík
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NIEČO O CENTRE PROSPERITY
Vzdelávacia spoločnosť Centrum Prosperity, s.r.o. vznikla na jar roku 2002 so sídlom v Martine.

Založili ju manželia Ing. Karol Műller a Bc. Svetlana Műllerová na základe svojich osobných skúsenosti potom, keď obaja ako majitelia 
firiem zistili, že ich vedomosti, ktoré mali dovtedy im nestačia na to, aby dokázali pohodlne a úspešne riadiť svoje spoločnosti. Od roku 
1998 sa začali viac vzdelávať v oblasti moderného riadenia podnikov a vedenia personálu. Obaja sa do tohto roku vzdelávali v rôznych 
štátnych aj súkromných školách, ale až v roku 1998 našli tú, ktorá priniesla obom praktické návody ako si správne zmanažovať prácu 
a následne aj život. Administratívny systém riadenia podnikov a v podstate celého života od humanistu, manažéra a veľkého praktika 
pána L. Rona Hubbarda im poskytol dostatok funkčných návodov, ktoré im dali odpovede ako ešte žiadne iné predtým. Ich záujem 
o tieto praktické a jednoduché nástroje vedenia, ktorý takto vznikol bol tak silný, že od tohto roku sa začali naplno venovať získavaniu 
a overovaníu informácií a zavádzaniu ich do praxe. Potom ako videli, že tieto vedomosti pomáhajú im, boli presvedčení o tom, že je 
potrebné tieto informácie šíriť aj iným, aby celkovo pomohli zlepšiť pracovné prostredie.

Postupom času vzrastal záujem verejnosti o administratívnu systém riadenia pána L. Rona Hubbarda aj u ďalších podnikateľov a tak 
v roku 2011 priniesli a spracovali z Anglicka pre Slovensko a Čechy ďalšie nové informácie – seminárny cyklus deviatich tém, ktorý 
orientuje manažéra v tom, za akých okolností môže správne a pohodlne fungovať organizácia. Tento seminárny „maratón“ nazvali 
OXFORDSKÝ KONGRES PRE LÍDROV. Od konca roku 2011 bol v komornej atmosfére vypočutí 278 krát majiteľmi a vrcholovými manažérmi. 

Absolventi tohto kongresu sú veľmi dobre pripravení na to, aby sa mohli, s hlbším porozumením fungovania organizácie, venovať 
individuálnemu prehlbovaniu štúdia vlastných podnikov prostredníctvom 15-tich kurzov pod špeciálnou supervíziou a následným tré-
ningom, ktorý im pomáha zaviesť naštudované informácie do praxe.

V roku 2013 na základe záujmu ostatných študujúcich majiteľov organizácii založili ma-
jitelia Centra Prosperity aj občianske združenie Vzdelanie a Prosperita, ktorého cieľom 
je pomôcť majiteľom na Slovensku aj v Čechách zaviesť funkčné princípy na riadenie 
života prostredníctvom výskumu pána L. Rona Hubbarda v oblasti riadenia firiem. Toto 
občianske združenie podporuje vzdelanie majiteľov a manažérov, ich rodinných prísluš-
níkov a všeobecne verejnosť v tom, aby sa dozvedeli praktické návody, ako si vylepšiť 
život a napraviť rôzne nežiaduce stavy. Občianske združenie Vzdelanie a Prosperita po-
skytuje štipendium študentom Centra Prosperity, s.r.o. do výšky 50%, o ktoré sa môžete 
uchádzať aj VY. 
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TAK TÍM FUNGUJE
KEĎ ŠÉF ŠTUDUJE
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DOVIDENIA NA KURZOCH 
CENTRA PROSPERITY

VOLAJTE 0948 306669
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www.centrumprosperity.sk

Ak chce byť človek 
sám sebe dobrým radcom,
musí mať KNOW-HOW,  
správne informácie, a musí si byť istý,
že jeho rozhodnutia sú správne.

© Centrum Prosperity, s.r.o. Oxfordský kongres pre lídrov. Všetky práva vyhradené. Témy v katalógu a na kongrese sú spracované na základe administratívneho KNOW-HOW 
o riadení a financiách od L. Rona Hubbarda a sú použité s láskavým súhlasom vlastníka RTC. WISE a L. Ron Hubbard sú chránené značky.
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