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Tajomstvo úspechu Juraja Vančíka:
„Vždy treba nasadiť latku k vyššej dokonalosti.“
V dnešnej dobe už nestačí byť len dobrý odborník, ale aj manažér. A byť dobrým manažérom v dobe rýchlych zmien a rastúcich
nárokov znamená neustály „hlad“ po nových poznatkoch a skúsenostiach. Jedinečnú možnosť rozšíriť si svoje vedomosti a stať
sa súčasťou európskych expertov vrcholového riadenia predstavuje štúdium EMBA,
ktoré ponúka Wyzsza szkola Menedzerska
w Warszawie. Pred rokom otvorila svoju prvú
Filiálku postgraduálneho a dištančného štúdia
na Slovensku v Prešove. V polovici decembra
získali historicky jej prví absolventi titul EMBA.
Medzi nimi boli významní vrcholoví manažéri,
riaditelia, lekári, pedagógovia.
Každý deň prijíma rad rozhodnutí. Aj keď
je MUDr. Juraj Vančík, CSc. riaditeľom úspešnej a prosperujúcej 1. súkromnej nemocnice
v Košiciach – Šaci, ktorá ako prvá na Slovensku získala certifikát Slovak Gold Exclusive za
výborné hospodárske výsledky, neustále na
sebe pracuje. Možno si poviete, je na vrchole
úspechu, top manažér, načo ďalšie vzdeláva-

nie? „Vždy treba nasadiť
latku k vyššej dokonalosti,“ hovorí Juraj Vančík, čerstvý držiteľ titulu
EMBA. „Táto chvíľa má
jednu zvláštnosť, kedysi sme ako študenti
boli od učiteľov závislí
na informáciách, preberali sme ich od nich.
Dnes je veľa informácií,
potrebujeme vedieť sa
v nich zorientovať a potom tú pravdu vedieť
posúvať ďalej,“ ponúkol
jeden z dôvodov potreby vzdelávania Juraj
Vančík.
Štúdium EMBA dáva komplexné manažérske vzdelanie zamerané na prepojenie
teoretických znalostí s aktuálnymi potrebami
vrcholového manažéra, získate nové kontakty a upevníte si svoje postavenie v odbore.
Túto strohú vetu po absolvovaní dvojsemestrálneho štúdia Juraj Vančík
„preložil“ do praktickej
roviny: „EMBA prináša možnosť študentom
sumarizovať poznanie
a následne ho aplikovať
do svojho prostredia.
Dáva možnosť poznať
kto ste, porovnávať sa
s druhými je veľmi dôležité. A práve štúdium
EMBA je tou šancou.
Chceme nájsť rovnováhu medzi poznatkami

a ich využiteľnosťou. Zaujímavý je aj ďalší
moment, z našej nemocnice sme tu študovali siedmi. Spoznal som kolegov v rovinách,
v akých som ich doteraz nepoznal.“ Novozískané vedomosti otvorili cestu jemu ako aj
ostatným absolventom k svetovo uznávanej
manažérskej elite.
Juraj Vančík má sympatický prívlastok
spievajúci kardiológ. „Hudba ma vychovávala
rovnakým spôsobom ako medicína. Musel
som sa naučiť fungovať v kolektíve rôznych
ľudí, analyzovať vzťahy, zaujímať postoje.
Paralela s medicínou je tu veľmi silná,“ hovorí. Tak ako v nemocnici, aj na pódiu ide na
maximum. Predviedol to aj na afterparty po
slávnostnej promócii. Aj tu je skvelý manažér,
vie totiž, čo ľudia chcú. Samozrejme, dá sa to,
len keď máte talent. A Juraj Vančík je excelentný!
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Čo je program Executive MBA
Executive Master of Business Administration je vo svete jedna
z najuznávanejších manažérskych kvalifikácií určená pre podnikateľov a vrcholový manažment. Programy Executive MBA efektívne a kontinuálne dopĺňajú akademické vysokoškolské vzdelanie.
Táto forma kariérneho vzdelávania sa radi do Top five vzdelávacích
programov v celej Európe. Absolventi programov Executive MBA získavajú komplexný pohľad na oblasti riadenia, rozvoja a prosperity,
čím sú považovaní za vysoko cenených odborníkov z praxe.
Študijný program Executive MBA je určený hlavne pre vrcholových
manažérov, členov štatutárnych orgánov, riaditeľov obchodných
spoločnosti alebo pre tých, ktorí chcú v manažérskej pozícií zoceliť

svoje zručnosti a vedomosti z variety odborov, akými sú finančný manažment, marketing, riadenie ľudských zdrojov, média a PR, koučing.
Absolvovaním štúdia Executive MBA získate konkurenčnú výhodu
a zvýšite svoju hodnotu a atraktivitu na trhu práce.
Základné vzdelávacie moduly v programe Executive MBA vychádzajú z konkrétnych potrieb manažérskej praxe. Obsahujú celkovo
17 modulov v dvojsemestrálnom 180 hodinovom štúdiu, s možnosťou individuálneho prístupu, časovej a obsahovej flexibility prispôsobenej vašim potrebám. Výučba je koncipovaná formou prednášok,
cvičení, diskusií, riešením konkrétnych problémov a samostatným
štúdiom.
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