Your Leadership Drive

Your Leadership Drive
Systematický rozvoj líderských schopností a zručností.
Praktické zvládnutie techník líderského prístupu k riadeniu.
Možnosť osobnejnej podpory pre riešenie konkrétnych manažérskych úloh.
•		Program zostavený ako odpoveď na kľúčové potreby TOP a vyššieho stredného 			
manažmentu.

Zameranie a ciele programu
•		Dosahovanie výsledkov prostredníctvom efektívneho vedenia podriadených 			
manažérov.

•		Zdokonalenie sa vo vedení ľudí a riadení organizácie, resp. jej časti.
•		Porozumenie potenciálu spolupracovníkov a jeho cielený rozvoj a využitie.
•		Rozvoj osobnosti a posilnenie líderských postojov, analytického myslenia
		a strategického uvažovania.
•		Prehĺbenie znalostí o fungovaní organizácie, identifikácia prospešných zmien
		a ich a presadzovanie.

Program rozvoja si zložíte podľa svojich potrieb
Základnú kostru tvorí päť Leadership modulov
•		Leadership I – Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší
•		Leadership II – Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie
•		Leadership III – Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí
•		Leadership IV – Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena
•		Leadership V – Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia
Jednotlivé kurzy je možné absolvovať samostatne alebo ako ucelený program.

Ďalšie špecifické Leadership kurzy
Cesta k funkčnému manažérskemu tímu • Emocionálna kompetencia lídra • Engagement
• Leadership with Horses • Leadership s DiSC® – Lepšie porozumenie seba a kolegov
• Koučingový prístup v praxi lídra
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Možnosť osobnej podpory od lektora v praxi
Každý z modulov obsahuje pre-work, účasť na kurze a inšpirácie k následnému
sebarozvoju.
Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou
individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2–3 konzultácie.
Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom (1 hodina) je 150,– EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.

1.

2.

Pre-work

Kurz

3.

Individuálne
konzultácie/koučing

Prihlásenie na modul programu Your Leadership Drive
Pre prihlásenie na modul z programu Your Leadership Drive (YLD) vyplňte prihlášku
na webovej stránke alebo nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle
02/5441 8513.

Absolvovaním modulov YLD programu získate
•		Motiváciu do nových projektov a zámerov.
•		Inšpiráciu, ako podobné úlohy riešia iní manažéri.
•		Skúsenosť s novými metódami osobného rozvoja.
•		Certifikát o absolvovaná modulu, resp. programu Your Leadership Drive.
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Modul

Leadership I

Modul

Leadership II

Modul

Leadership III

Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu).
Osobnosť lídra.
Osobná motivácia.
Schopnosť prijímať kritiku – pohľad do zrkadla.
Test I-SPEAK Your Language® – Hovorím tvojou rečou.
Inšpiratívna komunikácia – komunikácia, ktorá ovplyvňuje.
Ako pracovať na svojom rozvoji?
Rešerš vybranej knihy o leadershipe.

Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie
Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu).
Môj preferovaný štýl vedenia.
Situačné vedenie – „vediem tak, aby som čo najefektívnejšie dosahoval ciele“.
Líder a tím – vedenie a rôzne typy tímov.
Význam hodnôt a integrita – Walk your talk.
Rešerš vybranej knihy o leadershipe.

Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí
Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu).
Orientácia na ľudí.
Počuť aj to, čo spolupracovníci nepovedali.
Motivovanie manažérov a špecialistov.
Ako funguje motivácia? – Ocenenie je viac ako pochvala.
Inšpiratívna komunikácia - WIFMs (What‘s In It For Me).
Rešerš vybranej knihy o leadershipe.

Modul

Leadership IV
Leadership V

Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena

Modul

Your Leadership Drive program

Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší

Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu).
Rozvoj potenciálu spolupracovníkov.
Príležitosť alebo problém.
Zmena – reflexia zmien, ktoré sme zažili.
Inšpiratívna komunikácia – komunikácia o zmene.
Dôležité rozhovory so spolupracovníkmi.
Rešerš vybranej knihy o leadershipe.

Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti, ktoré iní nevidia
Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu).
Porozumenie organizácii – vplyv systému na správanie pracovníka.
Leadership a strategické uvažovanie.
Myslenie v alternatívach – scenáre.
Rešerš vybranej knihy o leadershipe alebo strategickom uvažovaní.
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Cesta k funkčnému manažérskemu tímu

MODUL

Emocionálna kompetencia lídra

MODUL

Emočná znalosť, zručnosť, agilita.
Porozumenie emóciám.
Ako na emócie primerane reagovať.
Emocionálna kompetencia.
Práca s emóciami pre zlepšovanie vzťahov a atmosféry v tíme.

Engagement

MODUL

Prečo Engagement – ciele, podmienky, bariéry.
Čo zažívajú spolupracovníci...
... a čo my ako vedúci pracovníci – moja rola a zdroje.
Formulovanie jasných očakávaní.
Počúvanie, oceňovanie a podpora.
Rozvojový plán spolupracovníkov a seba samého.

Leadership with Horses

MODUL

Situácie, o ktorých sa cez zážitok a jeho analýzu veľa naučíme.
Praktické učenie s koňmi (jazdiareň namiesto učebne).
Nový tím, noví kolegovia.
Prekonávanie prekážok. Akceptovanie a prijímanie úloh. Riadenie zmien.

Leadership s DiSC®

MODUL

Môj osobnostný DiSC profil.
Ako identifikovať jednotlivé typy podľa správania.
Interakcie lídra s rôznymi typmi spolupracovníkov.
Ako jednotlivé typy viesť.
®

Koučingový prístup v praxi lídra

MODUL

Úvod do koučovania – Prečo je koučovanie také účinné, keď sa robí správne?
V čom spočíva koučingový prístup?
Štruktúra koučingového rozhovoru.
Videoukážky koučingových rozhovorov.
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Your Leadership Drive program

Dôvera.
Slobodná konfrontácia nápadov.
Záväzok a angažovanosť.
Vzájomná zodpovednosť.
Zameranie na výsledky.

Ceny
Ceny v EUR za jednotlivé kurzy
Cena
bez DPH

Cena
s DPH

Zľavnená
cena
bez DPH*

Zľavnená
cena
s DPH*

Leadership I

590

708

540

648

Leadership II

590

708

540

648

Leadership III

590

708

540

648

Leadership IV

590

708

540

648

Leadership V

590

708

540

648

Cesta k funkčnému
manažérskemu tímu

340

408

310

372

Emocionálna
kompetencia lídra

340

408

310

372

Engagement

590

708

540

648

Leadership with Horses

860

1 032

780

936

Leadership s DiSC® – Lepšie
porozumenie seba a kolegov

340

408

310

372

Koučingový prístup
v praxi lídra

590

708

540

648

Názov kurzu

NOVÝ

Možnosť následnej aplikačnej podpory s lektorom
Cena za jednu aplikačnú konzultáciu/koučing s lektorom v rozsahu 1 hodina je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie/koučing sú realizované online alebo telefonicky.
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Modul

2 dni

Leadership I
Osobný rozvoj lídra – vždy môžem byť lepší
Bol spochybnený mýtus, že leadership je výsada malej
skupiny charizmatických osobností, leadership je súbor
zručností a schopností, prístupný každému z nás.
J. M. Kouzes, B. Z. Posner – „The Leadership Challenge“

Cieľ
•
•
•
•
•

Posilniť u účastníkov líderské – vodcovské postoje a zručnosti.
Naučiť sa prijímať a analyzovať spätnú väzbu od svojho okolia.
Rozvinúť schopnosť sebareflexie.
Porozumieť svojej osobnej motivácii.
Dať účastníkom impulz systematicky pracovať na svojom osobnom rozvoji.

Obsah
Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu)
• Orientácia na ľudí, pozitívny prístup a strategické uvažovanie.
• Inšpirácia príbehmi skutočných lídrov.
Osobnosť lídra
• Manažér alebo líder (vodca), organizovanie alebo vízia, zameranie na cieľ alebo
zameranie na ľudí, zmysel pre detail a systém alebo nové nápady a kreativita.
• Charakteristiky lídra (vodcu).
• Líder – zdroje vplyvu a autority.
Osobná motivácia
• Prečo chcem rozvíjať svoje líderské zručnosti a postoje?
• Čo sú moje zdroje motivácie, energie a sily, aby som bol ochotný robiť aj veci mimo
zóny môjho komfortu?
• Aký je môj štýl učenia, kedy ma učenie baví, ako to môžem využiť pri svojom rozvoji?
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Schopnosť prijímať kritiku – pohľad do zrkadla
• Otvorenosť a schopnosť vnímať spätnú väzbu.
• Ako získať neskreslenú spätnú väzbu?
• Čo o sebe viem?
Test I-SPEAK Your Language® – hovorím tvojou rečou
• Aj keď hovoríme jedným jazykom, nemusíme hovoriť jednou rečou.
• Líder hovorí rečou tých, ktorí ho počúvajú, rečou tých, ktorých vedie.
Inšpiratívna komunikácia – komunikácia, ktorá ovplyvňuje
• Líder komunikuje autenticky a využíva svoje silné stránky. Nastavíme si zrkadlo
a kolegovia (účastníci kurzu) Vám dajú spätnú väzbu. Dozviete sa, aké sú silné stránky
Vašej komunikácie, na ktorých môžete ďalej stavať a pritom ostať sám sebou.
Ako pracovať na svojom rozvoji?
• Systematická spätná väzba.
• Sebareflexia a autokoučing.
• Využitie kouča, mentora, poradenstva a tieňovania atď.
Rešerš vybranej knihy o leadershipe

Možné zadania
• Plán rozvoja líderských zručností.
• Vytvoriť si „zrkadlo“ – účastníkom definovaný rozsah spätnej väzby od okolia.
• Red Bull – plán, ako motivovať sám seba.

Byť lídrom znamená byť vpredu.
Byť vpredu znamená byť lepší.
Byť lepší dnes ešte neznamená byť lepší aj zajtra.

7

Modul

2 dni

Leadership II
Vedenie manažérskych tímov – situačné vedenie
Leadership je ako krása – tažko sa definuje, ale keď ju
uvidíte, spoznáte ju.
								Warren Bennis
Cieľ
• Spoznať svoj preferovaný štýl vedenia, jeho výhody a slabé stránky.
• Rozvinúť schopnosti a zručnosti potrebné na situačný prístup k vedeniu
manažérskeho tímu.

• Naučiť účastníkov svojím správaním a činmi primerane a spontánne vyjadrovať osobné
hodnoty a hodnoty deklarované firemnou kultúrou.

Obsah
Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu)
• Orientácia na ľudí, pozitívny prístup a strategické uvažovanie.
• Inšpirácia príbehmi skutočných lídrov.
Môj preferovaný štýl vedenia
• Šesť štýlov leadershipu (na základe výskumov D. Golemana, Boyatzisa a McKeeovej).
• Identifikácia preferovaného štýlu (dotazník).
• Silné a slabé stránky môjho preferovaného štýlu vedenia.
• Ako korigovať svoj štýl v situáciách, kde by vynikli jeho slabé stránky?
Situačné vedenie
• Štýly vedenia (štyri štýly vedenia podľa K. Blancharda).
• Situačný prístup k vedeniu manažérov a spolupracovníkov.
• Zmena paradigmy riadenia od „riadim tak, ako je mi to vlastné“ k paradigme vedenia
„vediem tak, aby som najefektívnejšie dosahoval ciele“.
• Čo ovplyvňuje výber vhodného štýlu vedenia?
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• Ako zvládnuť štýly vedenia, ktoré sú mi cudzie, ale situácia si ich vyžaduje?
• Ako zadávať úlohy a kontrolovať ich plnenie pri rôznych štýloch vedenia?
Líder a tím – vedenie a rôzne typy tímov
• Typy tímov a ich vedenie.
• Vývoj tímu a ako situácii v tíme prispôsobiť svoj štýl riadenia.
Význam hodnôt a integrita
• Hodnoty a ich komunikácia vo firme, komunikovaná a reálna firemná kultúra.
• Líder ide príkladom a modeluje cestu. Robím to, čo hovorím. (Walk your talk.)
• Budovanie alebo búranie dôvery.
Rešerš vybranej knihy o leadershipe

Možné zadania
• Analýza situácie v tíme, ktorý vediem, a návrh zmien v mojom prístupe k vedeniu tímu.
• Optimalizácia štýlu vedenia jednotlivých spolupracovníkov.
• Vlastné zadanie súvisiace s témou.

Môžeme sa naučiť veľa užitočných postupov a techník,
ale zostaňme sami sebou, z úcty k sebe a preto,
aby nám ľudia verili.
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Modul

2 dni

Leadership III
Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí
Ako zapáliť tú iskru v oku, podľa ktorej poznám, že je to ich
cieľ, ktorý chcú dosiahnuť?
Výzva, keď viem, že úspech je len otázkou času.
Cieľ
• Posilniť zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi.
• Rozvinúť schopnosti účastníkov motivovať rôzne typy spolupracovníkov.
• Zlepšiť schopnosti účastníkov vo vedení motivačných rozhovorov.

Obsah

Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu)

• Orientácia na ľudí, pozitívny prístup a strategické uvažovanie.
• Inšpirácia príbehmi skutočných lídrov.
Orientácia na ľudí
Leadership je vzťah medzi lídrom a tými, ktorých vedie. Kvalita tohto vzťahu je veľmi
dôležitá.
• Spoznávanie spolupracovníkov, typy spolupracovníkov a ako s nimi pracovať.
• Počuť aj to, čo spolupracovníci nepovedali – „čítanie medzi riadkami“, práca
s hypotézami.
• Motto niektorých úspešných firiem: „Najcennejšie, čo máme, sú naši ľudia.“
Je to realita alebo ilúzia? Prečo nie sú najcennejší zákazníci? Ako to myslia?
Motivovanie manažérov a špecialistov
• Maslow, Herzberg, McGregor – teórie a ich aplikácia pri vedení manažérov
a manažérskych tímov (relatívne staršie, ale prakticky použiteľné).
• Niečo novšie – Daniel Pink: Drive, prekvapujúce zistenia o tom, čo nás motivuje.
• Autonómia, majstrovstvo a zmysel.
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Ako funguje motivácia?
• Motivácia v závislosti od osobnosti vedeného manažéra alebo spolupracovníka.
• Ako motivačne poskytovať spätnú väzbu aj v situácii, keď výsledok ešte nie je dokonalý?
• Motivačné rozhovory.
• Ocenenie je viac ako pochvala.
Inšpiratívna komunikácia – komunikácia, ktorá ovplyvňuje
• Čo chceš od partnera?
• Prečo to má urobiť? WIFMs (What‘s In It For Me).
Rešerš vybranej knihy o leadershipe

Možné zadania
• Analýza motivačných faktorov vybraných manažérov.
• Príprava na poskytnutie spätnej väzby podriadenému.
• Príprava na motivačný rozhovor.

Výzva
Odložme cukor a bič.
Pracujme s túžbou po autonómii, majstrovstve a zmysle.
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Modul

2 dni

Leadership IV
Výzvy lídra – potenciál, príležitosť a zmena
Cieľ
• Naučiť sa lepšie identifikovať a využívať potenciál svojich spolupracovníkov.
• Podporiť proaktivitu v konaní účastníkov.
• Posilniť otvorenosť k zmenám a zlepšiť schopnosť motivovať k zmenám svojich
spolupracovníkov.

Obsah
Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu)

• Orientácia na ľudí, pozitívny prístup a strategické uvažovanie.
• Inšpirácia príbehmi skutočných lídrov.
Rozvoj potenciálu spolupracovníkov
Výzva pre lídrov: „Pracujme na ich rozvoji a využití ich potenciálu a nebudeme musieť pracovať za
nich a zodpovedať za ich chyby.”
• Vnímanie potenciálu spolupracovníkov.
• Úsilie a výsledok.
• Analýza výkonu spolupracovníka (Výkon, Aktivita, Kompetencia, Motivácia).
• Nástroje rozvoja spolupracovníkov.
Príležitosť alebo problém
• Vidím a angažujem sa skôr, než budem môcť len reagovať (proaktivita).
• Indikátory problémov a príležitostí (KPI, firemná kultúra, chyby a reklamácie, plytvanie).
• Zmena je príležitosť, nie ohrozenie.
Zmena – reflexia zmien, ktoré sme zažili
Vieme, ako spoľahlivo stroskotať na skalách zotrvačnosti zabehaných systémov a zvykov.
Vieme, ako preplávať cez príboj zmeny?
• Paradigma, odmietanie zmien, odpor voči zmene.
• Dôvod na zmenu, cieľ zmeny, ako nadchnúť spolupracovníkov pre zmenu.

12

Ako komunikuje líder? Inšpiratívna komunikácia – komunikácia, ktorá ovplyvňuje
• Základné pravidlá komunikácie o zmene, o čom je potrebné hovoriť.
• Prezentácia zmeny a zvládanie námietok proti zmene.
Dôležité rozhovory
• Ako viesť rozhovory o tom, ako vnímam spolupracovníka? Potenciál, silné a slabé
stránky, vyjasnenie emócií a pocitov, stop ohováraniu a ďalšie praktické situácie.
Rešerš vybranej knihy o leadershipe

Možné zadania
•
•
•
•
•

Príprava na motivačnú prezentáciu zmeny.
Analýza možných námietok k zmene.
Analýza postojov kľúčových hráčov k zmene.
Návrh proaktívnej reakcie na vznikajúci problém.
Analýza potenciálu podriadeného manažéra a návrh rozvojového plánu.

Vidieť veci také, aké sú – je dobré.
Vidieť veci také, aké by mohli byť – je veľmi dobré.
Robiť veci lepšími – je skvelé.
Vedieť pre to nadchnúť iných – znamená úspech.
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Modul

2 dni

Leadership V
Strategické uvažovanie – vidieť súvislosti,
ktoré iní nevidia
Cieľ
• Zdokonaliť sa v hľadaní súvislostí v systéme organizácie.
• Naučiť sa rozumieť súvislostiam v systéme organizácie, s cieľom jeho zlepšovania.
• Rozvinúť zručnosti strategického uvažovania a oboznámiť sa s technikami strategického
plánovania.

• Naučiť sa vytvárať alternatívne scenáre a pracovať s nimi pri dosahovaní stanovených
cieľov.

Obsah
Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu)
• Orientácia na ľudí, pozitívny prístup a strategické uvažovanie.
• Inšpirácia príbehmi skutočných lídrov.
Porozumenie organizácii
Ak je správanie pracovníka v systéme organizácie proti jej cieľom a záujmom, nič Vás pred takýmto správaním nezachráni, okrem samotnej zmeny systému. Systém musí byť
postavený tak, aby pracovníkov motivoval k požadovanému správaniu a výkonom.
• Modely organizácie – vizualizácia vzťahov v systéme organizácie.
• Využitie modelov organizácie pri hľadaní opatrení na odstránenie nežiaducich prejavov
v organizácii a pri dosahovaní efektívnosti systému.
Leadership a strategické uvažovanie
• Prehľad nástrojov strategického plánovania, Porterov model konkurenčného prostredia,
Balanced Scorecard, kritické faktory úspechu atď.
• Aplikácia strategického uvažovania a plánovania na zodpovedajúcu úroveň manažmentu.
• Rozvojové a výkonové ciele.
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Vízia a jej formulovanie
• Vízia a inšpirácia zdieľanou víziou.
• Prečo vízia, jej význam a charakteristiky.
• Ako ju formulujeme (tímový alebo individuálny prístup) a ako ju komunikujeme
spolupracovníkom?
Myslenie v alternatívach – scenáre
• Má plánovanie v rýchlo sa meniacich podmienkach význam?
• Tvorba scenárov, strategické uvažovanie v alternatívach, pomoc pri dosahovaní cieľov,
keď potrebujeme mimoriadne flexibilne reagovať na zmeny, vo vstupoch a vonkajších
podmienkach.
• Čo spravím, keď…?
Rešerš vybranej knihy o leadershipe alebo strategickom uvažovaní

Možné zadania
•
•
•
•

Krátka analýza vybraného prvku zo systému organizácie.
Identifikácia systémovej príčiny nežiaduceho správania spolupracovníkov.
Formulácia návrhu vízie.
Vypracovanie alternatívnych scenárov pre vybranú situáciu.
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Modul

1 deň

Cesta k funkčnému
manažérskemu tímu
Ako dosiahnuť, aby manažérsky tím ťahal za jeden povraz?
Aby TOP manažéri opustili komínové myslenie podľa
oddelení a zamerali sa na spoločné firemné ciele.
Ako hľadať najlepšie riešenie, ak sa bojíme konfrontácie?
Ako dosiahnuť dobrú firemnú kultúru, ak sa manažéri
dištancujú od spoločných rozhodnutí?
Ak máte odvahu vydať sa s Vašim manažérskym tímom na
cestu k funkčnému a efektívnemu manažérskemu tímu,
tak tu môžete začať.
Ciele výcvikového kurzu
•
•
•
•

Zlepšiť spoluprácu v manažérskom tíme.
Posilniť dôveru a otvorenú komunikáciu v tíme.
Zvýšiť osobnú aj vzájomnú zodpovednosť.
Zvýšiť ťah na spoločné ciele.
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Obsah kurzu
Míľniky na ceste k funkčnému manažérskemu tímu
• Dôvera
Ako ju budovať a rozvíjať. Pomôže aj lepšie vzájomné spoznávanie sa.

• Slobodná konfrontácia nápadov
Poviem slobodne ako veci vidím, nechám iných slobodne povedať ako veci vidia
a spoločne hľadáme najlepšie riešenie.

• Záväzok a angažovanosť
Ak sme sa na niečom dohodli, tak držím dohodu a som ochotný prispieť aj keď to
nebol môj nápad.

• Vzájomná zodpovednosť
Chceme robiť veci najlepšie ako sa dajú, preto si dajme si spätnú väzbu ako
navzájom vidíme svoju prácu.

• Zameranie na výsledky
Hra na nulový súčet – zážitkové cvičenie, ktoré ukáže ako to vyzerá keď manažéri
hľadia len na KPI svojich oddelení a sú schopní potopiť spoločné výsledky.
Budovanie funkčného tímu
Prepojenie s firemnou kultúrou
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Modul

1 deň

Emocionálna kompetencia
lídra
Emočná znalosť, zručnosť, agilita
„Náš tím je super partia, naša práca nás baví, máme odvahu ísť do nových vecí, vieme sa
pochopiť aj keď máme iné názory. Keď sa nám niečo podarí, prežívame spoločnú radosť.
Máme o seba záujem, vieme sa navzájom oceniť a aj pri rôznych pohľadoch sa dokážeme
tolerovať. Práca nám ide od ruky.”
„U nás to ide ako v lete na saniach. Mám pocit, že sme rezignovali, občas sa hádame
a je nám tak trochu jedno, čo si o veciach myslíme. Miesto hľadania riešení sa často
obviňujeme. Som naštvaný a rád by som šiel robiť niekam inam.”
Aký tím chcete? Je to aj o porozumení svojich emócií a emócií kolegov.
Čo s tým môžem urobiť?
Tento tréning prináša:
• Lepšie porozumenie svojim emóciám ako aj emóciám kolegov.
• Rešpektovanie skutočnosti, že emócie ovplyvňujú správanie, konanie i výkon jednotlivca.
• Rozvinutie schopnosti hlbšie sa zamyslieť nad emóciou, ktorú prežívam alebo pozorujem.
• Používať napr. miesto „súdenia a kritiky“ viac „overovanie“ a hľadanie reálnych riešení
v danej emočnej situácii.
• Podporovanie jednotlivca a tímu k emočnej agilite pre zvýšenie efektivity ako aj pre
upevnenie vzťahov v tíme.

Ciele
•
•
•
•

Lepšie porozumieť emóciám.
Rozvinúť schopnosť na emócie primerane reagovať.
Naučiť sa využívať prácu s emóciami pre zlepšovanie vzťahov a atmosféry v tíme.
Precvičiť si techniky práce s emóciami aplikovateľné do vlastného tímu.

18

Obsah

Emócie – identifikácia
1. krok – čo sa vo mne deje
• Spoznanie emócií pomocou interpretácií, ako ich vníma telo a ako ich vieme opísať.
• Každá emócia nás nabáda k určitej reakcii.
• Emócia má určitý dôvod.
Význam emócií
2. krok – prijatie, verifikovanie
• Čo nám emócie hovoria?
• Preskúmanie emócií v konkrétnych situáciách z praxe lídra – aký čin/akciu mi umožňuje
daná emócia a v čom mi bráni.
Emočná vedomosť, zručnosť
3. krok – čo s tým, „robenie“
• Vedieť – emócie sú prepojené s činmi.
• Prijať – normalizovanie emócií.
• Počúvať – čo mi emócia „hovorí“.
• Vybrať – emočná agilita.
• Posun lídra od vedomosti k zručnosti využitím nástroja Príbehu – čo mi tá emócia chce
povedať?, Akcie – k čomu ma nabáda, čo mám robiť?, Dôvodu – z akého dôvodu to
chcem urobiť?
Emocionálna kompetencia
4. krok - zmena
• Navigovanie emócií správnym smerom v práci lídra.
• Využitie nástrojov emočnej agility – pridať, vymeniť, odložiť.
Možné zadania
• Plán rozvoja v emocionálnej kompetencii.
• Príprava akčných krokov pre vedomé zaradenie nástrojov a techník pre zvyšovanie
emocionálnej kompetencii vo svojom tíme.
Pár myšlienok k emóciám
Sme racionálne i emocionálne bytosti
Emócie sú v nás prítomné
Emócie sú spúšťané podnetmi, udalosťami
Každá emócia existuje z nejakého dôvodu
My sme „vlastníkmi“ svojich emócii (Dan Newby)
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Modul

2 dni

Engagement
Sú ľudia, ktorých práca baví a napĺňa ich. Ale sú aj takí,
ktorí do práce nedávajú srdce, pracujú možno aj dobre,
ale „odtiaľ-potiaľ“. A potom sú takí, ktorí sú na pomyselnej
škále skôr „proti“ – sú nespokojní, a všetkým to dávajú najavo.
Otázky pre manažéra sú: Vybral som si zlých ľudí? Prispel som
k tomu, že sú moji spolupracovníci demotivovaní?
A najmä otázka: Čo s tým môžem urobiť, aby sa to zmenilo
k lepšiemu?
Ciele
• Zdokonaliť sa vo vedení spolupracovníkov k angažovanému a zapojenému fungovaniu
v organizácii.

• Naučiť sa pozerať na veci optikou organizácie (cieľov, úloh a výsledkov) aj optikou
spolupracovníkov.

• Zlepšiť sa v overovaní očakávaní, v počúvaní a v oceňovaní spolupracovníkov.

Obsah

Prečo Engagement
• Vyjasnenie pojmu, čo sú ciele angažovanosti a zapojenia spolupracovníkov.
• Firemný kontext (firemná kultúra, ľudia a procesy, straty a zisky).
• Podmienky pre Engagement a bariéry Engagementu.
Čo zažívajú spolupracovníci...
• Jasné a nejasné ciele a očakávania.
• Počúvanie a „počúvanie“.
• Záujem, oceňovanie, hodnota a sebahodnota.
• Komunikácia slovom a činom.
• 7 nefunkčných skratiek k Engagementu.
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Modul
... a čo my ako vedúci pracovníci
• Môj vlastný Engagement.
• Ja a moja rola.
• Zdroje mojej angažovanosti.
• Kedy som ja prekážka.
• Slabosť neomylnosti, sila zraniteľnosti.
Formulovanie jasných očakávaní
• Viem, čo od teba očakávam; vieš, čo od teba očakávam?
• Overovanie, predvídateľnosť a neistota.
• Myslíš tým, že...?
Počúvanie, oceňovanie a podpora
• 4 úrovne počúvania, text, podtext, kontext.
• Prichyťte ľudí pri niečom dobrom.
• Vytváranie bezpečného prostredia.
• Validovanie a hodnota spolupracovníkov.
Rozvojový plán
• Rozvojový plán spolupracovníka.
• Rozvojový plán seba samého.
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Modul

2 dni

Leadership with Horses
Zážitkové učenie s koňmi
Cieľ
• Získať podnet na rozvoj svojich vodcovských schopností v interakcii s majestátnym
zvieraťom ako partnerom.
• Zosúladiť to, ako komunikujem, aké signály vysielam s tým, o čo sa v komunikácii
usilujem.
• Na rôznych analógiách lepšie porozumieť rôznym situáciám, do ktorých sa ako líder
dostávam a musím ich riešiť.
• Vidieť sa „z druhej strany“ a dostať okamžitú, úprimnú, autentickú a rozvojovú
spätnú väzbu.

Obsah
Situácie, o ktorých sa cez zážitok a jeho analýzu veľa naučíme
• Nový tím, noví spolupracovníci. Čo vyžarujem? Ako sa budú na mňa pozerať?
Čo mám robiť, aby som sa stal v ich očiach lídrom?
• Prekonávanie prekážok a ako dosiahnuť, aby ma tím nasledoval, aby som nestrácal/a
čas prekonávaním neistoty.
• Akceptovanie a prijímanie úloh.
• Manažment zmeny, dosiahnuť, aby tím urobil niečo úplne nové, čo mu nie je vlastné.
• Firemná vízia a jej hodnoty. Ako motivovať tím a jeho členov, aby ju nasledovali?
Praktické učenie s koňmi (jazdiareň namiesto učebne)
• Inštruktáž, čo, prečo a ako budeme robiť.
• Pár slov o tom, kto je náš partner a čím sa podobá tímu/spolupracovníkom.
• Ukážky, úlohy, praktické skúšanie – všetko práca s koňmi.
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Úlohy, ktoré sa riešia, sú pre koňa (a teda aj pre lídra, ktorý ho vedie)
stále náročnejšie
• Reflexia zážitku, identifikácia analógií s manažérskou praxou – čo sme si uvedomili,
ako a kedy to využijeme v praxi.
Leadership with Horses – východiská
Kôň je prirodzený partner človeka, učenie s koňmi existuje už stáročia. Pre ľudí vo vedúcich
pozíciách je ideálnym lakmusovým papierikom ich zručností a schopností. Kôň vycíti náladu,
dôveru, ale aj strach, netrpezlivosť či agresivitu, a úprimne a bez okolkov dá najavo svojím
správaním, čo cíti. Je schopný rýchlo „zabudnúť“ a „odpustiť“, a pri učení ihneď poskytuje
druhú šancu, ktorú v pracovnom živote nie vždy dostaneme.
Cyklus praktického učenia v jazdiarni a reflexie po jazdení sa opakujú prvý aj druhý deň.
Na základe sebareflexie a reflexie si účastníci zostavujú individuálne plány ďalšieho rozvoja.
Po kurze účastníci dostanú videozáznam vlastnej práce s koňom.
Motto tréningu: Málo teórie, veľa praxe.
Miesto konania: Jazdecký areál sv. Františka, neďaleko Žarnovice, 152 km od Bratislavy.
„Vďaka ešte raz za skvelé dva dni! Bol to jeden z najlepších tréningov, aké som doteraz absolvoval.
Moje veľké očakávania boli v mnohých ohľadoch prekonané. Práca a tréning s koňom otvára nové
dimenzie učenia. Bola to výborná možnosť získať autentickú, nefalšovanú, okamžitú spätnú väzbu.
Rozhodne by som tento tréning zaradil do „povinnej výbavy“ každého lídra. Prostredie aj zabezpečenie boli fantastické, rovnako aj výkon lektorky počas oboch dní. Pre mňa nezabudnuteľný
zážitok!”
Tomáš Polaščin
Vedúci oddelenia výrobné technológie
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.
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„Toto školenie môžem a aj budem vrelo
odporúčať ďalej. Bol to úžasný zážitok pracovať s koňmi v tak nádhernom prostredí.
Ideálne na rozvoj svojich riadiacich zručností. Toto školenie úplne splnilo moje očakávania.”
Róbert Zrost
Vedúci odborného tímu montáže
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
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„Tento kurz patril jednoznačne k najlepším na akom som kedy bol. Bol veľmi
dobre organizovaný. Vynikajúca a precízna práca obidvoch lektoriek.”
Martin Judák
Vedúci útvaru montáže
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
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Modul

1 deň

Leadership s DiSC® – lepšie
porozumenie seba a kolegov
Osobnostná typológia využiteľná pri vedení každého tímu.
Vďaka DiSC® získate lepšie porozumenie seba a druhých
a podnety, ako optimalizovať svoj štýl vedenia a komunikácie,
maximalizovať využitie potenciálu spolupracovníkov
a budovať lepšie pracovné prostredie.
Ciele výcvikového kurzu
• Zlepšiť porozumenie seba a druhých, a tým schopnosť efektívne viesť
a spolupracovať.
• Porozumieť motivácii, preferenciám, nárokom na pracovné prostredie
a komunikačnému štýlu jednotlivých typov spolupracovníkov.
• Dostať podnety a odporúčania pre vedenie a spoluprácu s rôznymi typmi
pracovníkov.

Obsah kurzu
Môj osobnostný DiSC® profil
• Popis mojej najsilnejšej DiSC dimenzie a ako interagujem s ostatnými typmi.
• Charakteristika a popis jednotlivých typov (D-i-S-C).
• Silné a slabé stránky jednotlivých typov, v čom sú prínosom, s čím majú problém.
• Zameranie, motivátory, komunikačné štýly jednotlivých typov.
Ako identifikovať jednotlivé typy podľa správania
• Podľa čoho je možné rámcovo rozpoznať typ osobnosti spolupracovníkov a kolegov.
• Praktické príklady.
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Interakcie lídra s rôznymi typmi spolupracovníkov
• Interakcie podľa typu osobnosti lídra a spolupracovníka.
• Vplyv na komunikáciu so spolupracovníkmi a komunikačný štýl.
• Ako sa interakcie jednotlivých typov prejavujú pri spolupráci.
• Čo je potrebné mať na mysli a čomu sa vyvarovať pri vedení jednotlivých typov.
Ako jednotlivé typy viesť
• Základná motivácia jednotlivých typov v pracovnom prostredí.
• Požiadavky na pracovné prostredie – čo ktorému typu najviac vyhovuje.
• Pod akým správaním nadriadeného najlepšie pracujú.
• Čo sa potrebuje ktorý typ „naučiť/pochopiť“, (čo mu nie je vlastné).
• Čo môže líder urobiť pre podporu a zvýšenie efektivity pracovníkov.
Riešenie praktických situácií z praxe účastníkov
Ako prework si vyplníte osobnostný dotazník (online), na základe ktorého získate svoj
osobný DiSC® profil.
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Modul

2 dni

Koučingový prístup
v praxi lídra
Na čo si prídem sám a s čím sa identifikujem, bude v praxi
fungovať. To platí aj o spolupracovníkoch. Jedinú šancu na
prevzatie zodpovednosti a proaktivitu dáva slobodná voľba.
Ciele
•
•
•
•
•

Dozvedieť sa, čo je skutočné koučovanie, prečo je tak účinné, ak sa robí správne.
Porozumieť rozdielom v direktívnej a nedirektívnej forme práce s ľuďmi.
Zoznámiť sa so základnou metodikou koučingu a štruktúrou koučovacieho rozhovoru.
Precvičiť si kladenie konštruktívnych otázok a používanie reflexie namiesto hodnotenia.
Nacvičiť si vedenie prvých koučingových rozhovorov.

Obsah
Úvod do koučovania
Čo je koučovanie a ako sa líši od iných foriem práce s ľuďmi?
Prečo je koučovanie také účinné, keď sa robí správne?
Kde všade je možné koučovanie využiť a aké sú jeho hranice?
Manažment ako optimálna kombinácia riadenia, vedenia a koučovania.

•
•
•
•

V čom spočíva koučingový prístup?
• Predávanie a preberanie zodpovedností.
• Direktívne a nedirektívne formy práce s ľuďmi.
• Vedenie a podpora pri práci s ľuďmi.
• Používanie konštruktívnych otázok.
• Zásady reflektovania a odlišnosť od hodnotenia.
• Práca s inšpiratívnym zadaním a rozdiely oproti zadávaniu úloh.
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Štruktúra koučingového rozhovoru
• Kontakt a Kontrakt.
• Štyri plánovacie otázky a Cieľ.
• Zážitok, Akčné kroky a vnímanie Hodnoty/Prínosu.
• Uzavretie rozhovoru – uznanie, ocenenie a motivácia.
Videoukážky koučingových rozhovorov
• Niekoľko ukážok vzorových a chybných prístupov.
Praktický nácvik koučingových rozhovorov
• Nácvik jednotlivých fáz koučingových rozhovorov v menších skupinách
pod supervíziou lektora.

Možné zadania
• Reflexia koučingového rozhovoru.
• Vlastné zadanie súvisiace s témou.

Pár myšlienok ku koučingu a k líderstvu
Všetci ľudia majú potenciál pre rozvoj a rast.
Každý človek má svoje vnútorné zdroje, aby zmenu zvládol.
Zmena je možná a existuje výber z viacerých možností, ako ju spraviť.
Líder pomáha ľuďom nájsť ich potenciál pre svoj rozvoj, nájsť svoje vnútorné zdroje, nájsť
ich vlastnú cestu a sprevádza ich, aby zmenu naozaj uskutočnili.
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Koučingový
prístup v praxi
lídra
Rebeka Trepačová

„Zo všetkých strán počujem, koučing, koučing!“
– Opäť módne slovo...
„Robte koučing, so svojimi ľuďmi!“ – A kedy?
„Keď nič nefunguje, zafunguje koučing.“ – Neverím!
„Koučing je jediný spôsob uvoľnenia potenciálu
v pracovníkoch.“ – Naozaj?!
„Koučing je excelentným motivačným nástrojom.“
– A čo ďalšie nástroje, tie, už nefungujú?
„Koučing, koučing.“ – Veď ho robím!!!
Aj s takýmito otázkami a niekedy aj s rýchlymi odpoveďami prichádzajú lídri na stretnutie/kurz,
ktorý je venovaný téme, líder ako kouč.
Lídri prichádzajú s očakávaniami reálneho použitia vo svojej často i veľmi časovo vyťaženej pracovnej pozícii.
Tak ako to je?
Kde sú možnosti a kde obmedzenia tohto nástroja?
Môžem byť kouč?
Možno aj vy si kladiete podobné otázky, tak poďme pootvoriť „dvere“ s označením koučing
v práci lídra.
Ponúkam vám poznania zo skúseností lídrov, že:
1. Aby som mohol efektívne použiť koučing, jeho „silu“, tak je potrebné si najskôr uvedomiť,
čo to je koučing, či ako líder môžem byť koučom, jeho odlíšenie od zadávania úloh, od
hodnotiaceho rozhovoru, od spätnej väzby, od mentoringu aj od iných nástrojov lídra.
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2. Prijatie, že ma to bude ako lídra „stáť“ nejaký čas aj uvedomenie, „do koho“ investovať
tento čas a s akým cieľom, aby to malo zmysel/aby to bolo zmysluplné.
3. Ak disponujem s týmito vstupnými informáciami, tak potrebujem vedieť ako daný koučingový proces viesť.
4. Ak koučujem, potrebujem aj pre seba FB.
Práve preto, že kurz je zaradený do projektu YLD, jeho pridanou hodnotou, okrem odpovedí na
dané otázky, nie len diskusiou ale aj workshopovou a tréningovou formou, sú i možnosti následných konzultácií lídra s externým koučom, ktoré podporujú lídra v koučingovej role.
Prax nám potvrdzuje, že koučing je účinný, ak vieme:
• čo je cieľom,
• kto má byť koučovaný,
• čo má byť výsledkom koučingu,
• či je koučing na danú úlohu, rozvoj vhodným nástrojom/analýza.
Koučing je neúčinný ak vieme, že:
• daný cieľ môžeme dosiahnuť inými manažérskymi nástrojmi,
• koučovaný neprijíma koučingový spôsob na plnenie úloh, na svoj rozvoj,
• koučingom chceme vyriešiť to čo je neriešiteľné/konflikt, systemový postup...,
• ak zamieňame koučing s mentoringom, facilitáciou alebo mediáciou.

...preto, možnosť otvoriť „dvere“ koučingu naplno, je na
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voľbe každého z nás v role lídra...

Lektor/kouč
Daniel Bútora					
Zameranie a špecializácia v oblasti rozvoja leadershipu
Vedenie ľudí, strategické riadenie a rozhodovanie,
osobná efektivita, štýly vedenia, koučing rozvoja líderských
zručností, individuálne koučovanie top manažérov.
Vzdelanie
Karlova Univerzita Praha, Institut mezinárodních studií
Fakulta sociálních věd, odbor americká studia
Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor vedecké
informácie a knihovníctvo
Predchádzajúce pracovné skúsenosti
2004 – dnes: Tréner a kouč pre FBE Bratislava a FBE Praha
1995 –2004: Manažér, zástupca riaditeľa, riaditeľ slovenského servisu Radio Free Europe/Radio
Liberty; Interný tréner v RFE/RL, tréningy v anglickom jazyku pre novinárov
inojazyčných oddelení
Odborná kvalifikácia lektora
Člen Slovenskej asociácie koučov (www.sako.sk); Medzinárodný program koučovania – The Art
and Science of Coaching, Koučing Centrum a Ericsson College Vancouver, akreditovaný v ICF;
Certifikovaný kurz projektového manažmentu Prince 2 Foundation; Interný tréningový rozvoj
koučov – princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing, skupinový koučing
(ARK Consulting); Interný rozvojový program pre lektorov a koučov spoločnosti FBE Bratislava
a FBE Praha.
Vybrané referencie rozvojových programov líderských a manažérskych zručností
Mondi SCP, Swedspan, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, UNIQA ČR, BILLA ČR, OBI ČR,
Lucron Group, VÚB, ZSE, PosAm, Slovak Telekom, ESET, Hewlett Packard, Matador Holding
a ďalší.
Aký je váš osobný prínos do roly lektora a kouča?
Pri tréningu a koučovaní manažérskych a top manažérskych pozícií využívam okrem koučingových
nástrojov aj skúsenosti z vlastnej riadiacej práce, ako aj rozhľad poskytovaný častými kontaktmi
s rôznymi prostrediami, v ktorých pracujem ako tréner a školiteľ. Motivujúce je vidieť rýchle
zlepšenia (quick win) v jednoduchších oblastiach, tiež „aha efekt“ na strane klienta v zložitejších
otázkach.
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Lektor/kouč
Rebeka Trepačová				
		
Zameranie a špecializácia v oblasti rozvoja leadershipu
Manažérske tréningy, koučing rozvoja manažérskych zručností,
individuálne koučovanie manažérov, koučing rozvoja osobnosti, self koučing, performance koučing, koučing zlepšovania
pracovných výkonov.
Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta,
odbor andragogika s teóriou sociálnej práce
Predchádzajúce pracovné skúsenosti
od 1993 – dnes: Tréner a kouč pre FBE Bratislava
od 1996 – dnes: Zakladateľ, supervízor a poradca – Inštitút Virginie Satirovej v SR
Odborná kvalifikácia lektora – členstvo a výcviky
Členka a akreditovaný kouč ACC v ICF – Medzinárodnej federácii koučov; Supervízor koučov
(Diploma in Coach Supervision), The International Centre of Bussiness Coaching; The Inner
Game International School – výcvik; Medzinárodný program koučovania – The Art and Science of Coaching (TASC); Koučing Centrum a Ericsson College Vancouver; Členka Slovenskej
asociácie koučov (www.sako.sk); Akreditovaný tréning koučov – princípy poradenskej činnosti,
individuálny koučing, skupinový koučing (ARK Consulting); Výcvik v oblasti komunikácie medzi
jednotlivcami i v skupine „Povedz to priamo“ – vedený Paulou Englander Golden (USA); Dlhodobý výcvik podľa modelu V. Satirovej – vedený prof. Walterom Zahndom, Chicago University,
USA; Trojročný supervízny program rozvoja ľudských zdrojov – The Virginia Satir Network (prof.
Dr. John Banmen, R. Psych); Dvojročný supervízny program vedenia v oblasti krízových situácií
– Kathlyn Banmen; Interný rozvojový a tréningový program pre lektorov a koučov spoločnosti
FBE Bratislava a FBE Praha.
Vybrané referencie rozvojových programov zlepšovania manažérskych zručností
Západoslovenská energetika, Schaeffler Group, PosAm, Generali, deMiclén, Tatra banka, Slovak
Telekom, Kros, OBI ČR, VÚB, OSRAM, ČSOB, HMH, Oracle, VOLKSWAGEN SLOVAKIA a ďalší.
Aký je váš osobný prínos do roly lektora a kouča?
Výsledky, ku ktorým manažéri prichádzajú, a zmeny, ktoré vedia aplikovať do svojej praxe
i vďaka následnému tréningovému rozvoju/koučingu, i mňa motivujú k tomu, že rada pracujem
v tejto oblasti. Mojím osobným vkladom je znalosť tréningového aj koučingového procesu, prepájanie a flexibilné používanie rôznych koučingových postupov a metodík vychádzajúcich
z rozvojových cieľov.
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Lektor/kouč
Patrik Tóth					
Zameranie a špecializácia v oblasti rozvoja leadershipu
Vedenie a riadenie spolupracovníkov, delegovanie, manažérske
rozhodovanie, vedenie manažérskych tímov, tímová spolupráca, manažment času, komunikácia a osobnostný rozvoj
manažérov.
Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave, odbor psychológia
Rodina a sexuálna výchova – študijný rozvojový program
Predchádzajúce pracovné skúsenosti
2001– dnes: Tréner pre FBE Bratislava a FBE Praha
1998 –2004: Externý lektor pre Open Society Fund
1996 –2000: Konzultant UNICEF
Odborná kvalifikácia lektora
Akreditovaný tréning koučov – princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing,
skupinový koučing (ARK Consulting); Implementation Training ITIL/ITSM (Omnicom); Leadership Development – Mentoring (Paul Stanley, D3); Interný rozvojový a tréningový program pre
lektorov a koučov spoločnosti FBE Bratislava a FBE Praha.
Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov
Mondi SCP, VÚB, SLOVNAFT, PosAm, Tatra banka, SWH Siemens, SWAN, Komerční banka,
MTA SLOVAKIA, Jungheinrich, HMH, ESET, SLSP, Generali, Slovak Telekom, Schaeffler Skalica,
Schaeffler Kysuce, VOLKSWAGEN SLOVAKIA a ďalší.
Aký je váš osobný prínos do roly lektora?
Pri školeniach využívam niekoľko osobných zdrojov. Sú to predovšetkým moje životné a pracovné
skúsenosti. Mám skúsenosti z oblasti riadenia projektov, vedenia a rozvoja ľudí. Ďalším zdrojom
sú poznatky z oblasti pracovnej psychológie, a tieto poznatky rád testujem a preverujem
v mojej praxi. Tie, ktoré fungujú, dávam k dispozícii účastníkom školení. Mnohé zložité poznatky
zjednodušujem, aby sa dali využiť v praxi. Veľmi silným zdrojom a inšpiráciou sú pre mňa samotní
účastníci školení, ktorí majú v sebe veľa múdrosti a sú ochotní ju zdieľať.
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Lektor/kouč
Zuzana Kubisová				
		
Zameranie a špecializácia v oblasti rozvoja leadershipu
Riadenie ľudských zdrojov, personalistika, talent
manažment, manažment času, zvyšovanie efektivity,
komunikácia a osobnostný rozvoj manažérov.
Vzdelanie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta
ekonomiky a manažmentu, odbor: obchodný manažment
Predchádzajúce pracovné skúsenosti
2018– dnes: Lektor, konzultant a kouč, FBE Bratislava
2012– 2017: HR manažér, Würth spol. s r.o.
2010– 2012: HR generalist a tím líder, Würth International Trading s. r. o.
2007– 2010: HR generalist a recruiter, Sky Europe Airlines a.s.
2001– 2005: EuroTel a.s. / T-mobile Slovensko a.s., pracovník Call Centra
Odborná kvalifikácia lektora
Absolvovanie akreditovaného výcviku typológie DiSC® a získanie certifikácie DiSC® trénera
(Viedeň); Medzinárodne certifikovaný výcvik v ICF: Integratívny koučing a kľúčové kompetencie,
Interný rozvojový a tréningový program pre lektorov a koučov spoločnosti FBE Bratislava a FBE
Praha.
Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja
Lucron Group, Schaeffler Skalica, Schaeffler Kysuce, Nemak Slovakia, LUNDBECK
Slovensko, Continental Matador Rubber, Československá obchodná banka, Würth
International Trading a ďalší.
Aký je váš osobný prínos do roly lektora?
Najviac pri svojej práci čerpám z vlastných pracovných skúseností. Viem aké to je „byť manažérom”. Aká ťažká je práca s ľuďmi a aká veľká je zodpovednosť za dôležité rozhodnutia. Vždy sa
snažím zamerať sa na školeniach na to, čo účastníci kurzu potrebujú a mojim cieľom je, aby si do
praxe našli to, čo využijú. Každé školenie je pre mňa veľkou inšpiráciou do ďalšej práce. Účastníci
sami ma motivujú napredovať a prinášať nové nápady.
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Lektor/kouč
Ján Hradský		

			

Zameranie a špecializácia v oblasti rozvoja leadershipu
• Organizačný dizajn a rozvoj organizácie.
• Implementácia systémovej zmeny.
• Rozvoj manažmentu a optimalizácia riadenia.
Vzdelanie
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Predchádzajúce pracovné skúsenosti
2014 – dnes: Manažér a konzultant spoločnosti FBE Bratislava
2007 – 2013: Líder pre organizačný dizajn a transformáciu, Honeywell (Global)
2005 – 2006: Manažér ľudských zdrojov v spoločnosti Molex Slovakia
2003 – 2005: Manažér ľudských zdrojov v spoločnosti Punch International
1999 – 2003: HR consulting v spoločnostiach CI Consulting Group a AMROP Jenewein
Odborná kvalifikácia lektora – členstvo a výcviky
Lean Expert, Six Sigma Plus (Honeywell); Design Organizations For Growth (Beeson
Consulting, USA); Lean Product Development System ( TCC, Italy); Špecialista rozvoja ľudských
zdrojov (IBIS Partner); Six Sigma - Green Belt (Molex); Pravidelný interný rozvojový
a tréningový program spoločnosti FBE Bratislava a FBE Praha.
Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov
Lucron Group, Mondi SCP, VELUX, Partizánske Building Components –SK, HMH, Marel Slovakia,
Tatra banka, PosAm, Honeywell, Wuxi Yelong Precision Machinery, Cimos, JKM automotive,
Molex, Falck, a ďalší.
Aký je váš osobný prínos do roly lektora leadershipu?
V roli lektora a konzultanta som sa naučil, že zmysluplný rozvoj si vždy vyžaduje popri odbornej
expertíze aj schopnosť dobre porozumieť situácii klienta, či účastníka. Vo svojej lektorskej a poradenskej práci využívam skúsenosti nadobudnuté na manažérskych pozíciách
a v medzinárodných projektoch. Verím, že práve osobná skúsenosť s prostredím zákazníkov spolu
so záujmom o ich konkrétnu situáciu a výzvu, ktorej čelia, vytvárajú priestor pre užitočnú spoluprácu, cielený rozvoj a nachádzanie optimálnych riešení.
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Lektor/kouč
Milan Bobek		

			

Zameranie a špecializácia v oblasti rozvoja leadershipu
Manažérske supervízie, individuálny koučing top a stredného
manažmentu. Tréningy profesionálneho, osobnostného rozvoja
a zlepšovania firemných procesov. Moderovanie, facilitácia
skupiny a vedenie výcvikov v koučovaní.
Vzdelanie
Karlova Univerzita Praha, Filozofická fakulta, mag. štúdium psychológie; Sheffield Hallam University, Masarykov ústav vyšších
štúdií pri ČVUT Praha, postgraduálne štúdium, MSc. odbor:
Strategic Human Resources Management; VUT Brno, Elektrotechnická fakulta.
Predchádzajúce pracovné skúsenosti
od 2009 – dnes: FBE Praha – výkonný riaditeľ a senior konzultant
2005 – dnes: NEWTON College, Brno – vedúci ústavu humanitných vied – prednáša predmety:
Filozofia pre manažérov, Efektívna práca s ľuďmi, koučovanie a moderovanie
2002– 08/2010: NEWTON Solutions Focused, a. s., Praha – kouč, lektor a konzultant
2000 –2001: NEWTON Holding, Praha – personálny riaditeľ
1998 –2000: Kovohutě Břidličná, Hutní závody – personálny riaditeľ
Odborná kvalifikácia lektora – členstvo a výcviky
Akreditovaný kouč – supervízor 3. stupňa; CAKO; dlhodobý výcvik v Gestalt terapii, 800 hodín
(IVGT); výcvik Gestalt prístupu v osobnom a pracovnom kontexte, L. Dvořák,
E. Neumannová, IVGT – Inštitút pre výcvik v Gestalt terapii; Výcvik vo vedení systemických
konštelácií, Jan Bílý; Certificate for Training Practice s akreditáciou CIPD (Chartered Institute of
Personnel and Development) London, UK.
Autorská publikácia
Hlavný autor knihy „Práce s lidmi: Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro
pomáhající profese“. (Brno: NC Publishing, 2008. 288 s.)
Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov
Česká národní banka, Svetová obchodná organizácia, ČSOB, Česká spořitelna, ŠkoFIN, ČEZ,
Generali, Česká poišťovna, Ministerstvo financí ČR, UniCredit Bank, Unilever a ďalší.
Aký je váš osobný prínos do roly lektora leadershipu?
Radosť z rastu druhých, sprevádzanie na životnej ceste, tvorivá práca pri objavovaní nových
postupov, dosahovanie výziev, napĺňanie osobného poslania a cieľov, podpora pri hlbokých osobnostných zmenách a prerodoch, pracovných, vzťahových posunoch, realizácia tvorivých zážitkových experimentov a objavovanie hlbších spirituálnych rozmerov leadershipu.
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Lektor/kouč
David Javornický				
		
Zameranie a špecializácia v oblasti rozvoja leadershipu
Analytické myslenie, etika pre manažérov, change management, kreativita v businesse, leadership, manažérske rozhodovanie, riešenie konfliktov, self management, situačný leadership, tímová práca.
Vzdelanie
Doktorské: Evanjelická teologická fakulta Karlovej
Univerzity v Prahe (ETF-UK)
Predchádzajúce pracovné skúsenosti
2007– dnes: Tréner a kouč pre FBE Bratislava a FBE Praha
2010 – 2013: Externý prednášajúci v magisterskom programe ETF-UK, predmet
„Management v etickej perspektíve“
2004 – dnes: Člen predstavenstva nakladateľstva Návrat
1994 – 2007: Prednášajúci na Evangelikálnom teologickom seminári (ETS)
1995 –2005: Zástupca riaditeľa ETS
1988 –1994: Kazateľ Cirkvi Bratskej
Odborná kvalifikácia lektora
Medzinárodne certifikovaný kouč ACC a člen ICF (International Coach Federation); Certifikovaný vzdelávací program Profesionální kouč – CoEdu; Pedagogické minimum MŠMT; Výcviky
vzdelávania dospelých a leadershipu: OCI, Chrysalis Ministries, GATE v Rakúsku a USA; Interný
rozvojový a tréningový program pre lektorov a koučov spoločnosti FBE Bratislava
a FBE Praha.
Najvýznamnejšie referencie
Behr, BILLA, Continental, Česká spořitelna, ČSOB, Iveco, Komerční banka,
Ministerstvo vnitra ČR, OBI, Penny, Poštovní spořitelna, Siemens, Slovak Telekom,
Slovenské cukrovary, TOP 09, Triglav, Uniqa, Witte, a ďalší.
Aký je váš osobný prínos do roly lektora?
Kreativita – špecializujem sa na kreativitu v oblasti businessu. Manažéri a lídri v dnešných prudko
sa meniacich podmienkach potrebujú byť veľmi kreatívni, každý kurz by mal byť kreatívnym
stretnutím.
Humor – rád sa smejem.
Sledovanie najnovších trendov v odbore – je pre mňa bytostne dôležité v kurzoch, ktoré školím,
sledovať nové trendy tak, aby boli neustále aktuálne.

38

Lektor/kouč
Zdeněk Tejchman				
		
Zameranie a špecializácia v oblasti rozvoja leadershipu
Riadenie času a priorít, vedenie manažérskych tímov
a komunikácia, motivácia a vedenie spolupracovníkov.

Vzdelanie
Stredná ekonomická škola v Náchode (dnes Obchodná akadémia) – odbor všeobecná ekonomika (experimentálny ročník so
zameraním na IT a riadenie)

Predchádzajúce pracovné skúsenosti
1998 – dnes: Tréner a kouč pre FBE Bratislava a FBE Praha
1997 –1998: School of Management Brno – riaditeľ
1995 –1997: Elektrocentrum Náchod – riaditeľ spoločnosti
1994 –1995: Trias KPK Opava a Comment Opava – riaditeľ spoločností
Odborná kvalifikácia lektora
Dlhodobý certifikovaný rozvojový program pre koučov – princípy poradenskej činnosti
a koučingu; Individuálny koučing, skupinový koučing (ARK Consulting); Vzdelávací program
manažérskej školy ITS; Štúdium „Využitie Jungovej psychológie v pedagogické praxi“; Tréning
trénerov firmy Hackland Browne & Associates, Kanada; Výcvik Time management (HelfRecht
Management System); Výcvik Techniky predaja – International Training Systems (USA);
Program Process management (Marsh and Barnes, Inc., GB pod vedením Johna Marsha); Praktická pozitívna psychológia; Interný rozvojový a tréningový program pre lektorov
a koučov spoločnosti FBE Bratislava a FBE Praha.
Najvýznamnejší referencie
Komerční banka, Česká pojišťovna, Centropol, SZV, UniCredit Bank, Siemens, OBI ČR,
Česká spořitelna, ČSOB (SK + CZ), Commerzbank, BILLA, Škoda Auto, Telefónica O2,
Messer Technogas, Makro/Metro, Behr, Danaher Motion, Uniqa,
Beckman Coulter, IVECO, Škoda Praha a ďalší.
Aký je váš osobný prínos do roly lektora?
Predovšetkým osobné skúsenosti s vedením firiem, rozvojom ľudí a riadením projektov aj procesov vo firmách. Vo všetkom mi pomáha optimistické naladenie, mám rád ľudí a zachovávam
si pozitívny postoj k životu aj ľuďom. Týmto veciam ma naučila predovšetkým prax, sebarozvoj,
neustály kontakt s ľuďmi aj šport a hudba, ktorou sa po celý svoj život zaoberám. Snažím sa
neustále poznávať nové veci a učiť sa zo skúseností svojich, aj ľudí okolo seba.
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Informácie
Podmienky získania zľavy
* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:
1. Ide o tretieho a ďalšieho účastníka kurzu z tej istej firmy a platba bola
uhradená pred uzávierkou kurzu.
2. Účastník sa prihlásil a platbu za kurz uhradil najneskôr 1 mesiac pred termínom
kurzu.
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Miesto konania kurzov
NIKAR TRAINING CENTER, Liptovská 10, 821 09 Bratislava, www.nikar.sk
Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej
situácie bude kurz realizovaný online formou.

Ubytovanie
Organizátor kurzu môže na základe záväznej prihlášky rezervovať účastníkovi ubytovanie v
hoteli Apollo, ktorý sa nachádza v blízkosti miesta konania kurzu. Účastníci si ho hradia individuálne.
Hotel Apollo, Dulovo námestie 1, www.apollohotel.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR*)			
* Ceny sú orientačné.
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s., Bratislava, kód banky 1100, č. ú. 2621081463/1100, IČO: 35752807,
IČ DPH: SK2020272210, variabilný symbol: uvedený pri informácii o cenách.
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Informácie
Informácie pre účastníkov a podmienky zmluvy
Záväznú prihlášku a potvrdenie o platbe, prosíme, zašlite do termínu uzávierky kurzu.
• Počet účastníkov kurzu je limitovaný. O zaradení do kurzu rozhoduje termín prijatia prihlášky
a zaplatenia zálohy. Po naplnení kurzu s ďalšími prihlásenými telefonicky dohodneme možnosť
absolvovať kurz v inom termíne alebo vrátenie poplatku.
• Ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov, kurzu sa môže zúčastniť náhradník.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník uhradí
poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály. Pri zrušení objednávky do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
• Zaslaním prihlášky uzatvárajú zmluvné strany dohodu o cene.
• Váš poplatok za kurz evidujeme ako zálohu. Po prijatí platby na účet vám do 14 dní vystavíme
daňový doklad. Faktúru za uskutočnené školenie vám pošleme do 14 dní od ukončenia kurzu.
• V prípade záujmu rezervujeme účastníkovi kurzu  ubytovanie v hoteli, ktoré si uhradí individuálne na mieste. Prosíme, záujem o rezerváciu ubytovania vyznačte v prihláške. Prihlášku doručte
najneskôr 10 dní pred začatím kurzu. Príchod do hotela po 17:00 hod. je potrebné individuálne
dohodnúť.

Prihláškový formulár s postupom prihlásenia na kurz je súčasťou
popisu každého verejného kurzu na www.fbe.sk.

Kontakt
FBE Bratislava, s. r. o.
Liptovská 10, 821 09 Bratislava
tel.: 02 54 41 85 13
tel./fax: 02 54 41 85 15
e-mail: fbe@fbe.sk
www.fbe.sk
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Čo mi kurz Your Leadership Drive (YLD) priniesol?
Na kurzoch som sa stretával s manažérmi z iných firiem, často na podobnej
manažérskej úrovni, a táto výmena skúseností, spontánna alebo povzbudzovaná lektorom, dala kurzom širší kontext.
Efektívne sme sa dostali k najnovším informáciám a poznatkom. Oceňujem
rešerše kníh a kvalitný výber videí, boli to spúšťače zaujímavých diskusií
o motivácii alebo iných témach.
K lepšiemu sebapoznaniu mi poslúžili testy a ich interpretácia v Leadership I
„Rozvoj osobnosti – vždy môžem byť lepší“.
V kurzoch sme hovorili o dôraze na prácu s ľuďmi, ich poznanie a porozumenie
im. Aby som lepšie porozumel správaniu svojich spolupracovníkov, dal som si
úlohu sledovať ich správanie a identifikovať ich prirodzené tímové roly. Je to
pomoc pri riešení bežných napätí, ktoré pri práci vznikajú.
Dobré podnety na využitie preberaných vecí v praxi. Napríklad v rámci kurzu
YLD IV sme intenzívne hľadali, kde môžeme aplikovať jednotlivé nástroje analýzy a strategického uvažovania. To bol podnet, aby som SWOT analýzu využil
na jednu konkrétnu úlohu. Samozrejme, SWOT-ku som poznal, ale dôraz na
hľadanie jej zmysluplného vyžitia v mojej praxi mi pomohlo uvedomiť si, že
teraz mám dobrú príležitosť ju aplikovať.
Your Leadership Drive mi vďaka samotnému obsahu, lektorom, ďalším
účastníkom, ale aj školiacim priestorom dal prostredie na kvalitnú reflexiu
a profesionálny rast. Som rád, že som mohol základnú časť programu absolvovať v priebehu jedného roka, bolo to intenzívne, bolo to dobré.
Tomáš Polaščin
Vedúci oddelenia výrobné technológie
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.
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