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Ako sprevádzať 
premenou?  
Líder je pre tím nenahraditeľným inic iátorom zmeny. Vnútorná 
premena, zjednotenie a autenticita tímu prináša kontinuálnu 
inovác iu . Aké sú kľúčové  miesta leadershipu pre budúcnosť? 
Ako sprevádzať tím zmenou, aby výsledkom bola vnútorná 
premena tímu?  
Aby sme umožnili skutočný dopad do života lídra i organizácie, 
rozvoj sa zameriava na všetky tri oblasti: 
•    os obný rozvoj úč as tníkov 

 všímavosť, nadhľad, rozvoj talentov, osobná autenticita 
•    rozvoj leaders hip pos tojov a zručnos tí 
      zavádzanie zmeny, posilňovanie kompetentnosti tímu, 
rozvoj tímu a členov, učenlivosť a adaptabilita. Zvýšenie 
dopadu lídra.  Rozvoj pružnosti, efektivity  a rozvoj kľúčového 
potenciálu tímu. 
•     Váš  leaders hip projekt  
       sprevádzanie pri realizácii vybraného leadership projektu 
 
 
F orma rozvoja 
Kvôli dopadu je formácia rozdelená do 5 dní s odstupom  
2-4 týždne, s online podpornými tímovými aktivitami. 
Na začiatku každého stretnutia je reflektovaný posun.  
Po každom stretnutí máte možnosť získať koučingovú podporu 
s prenosom do Vášho života. 
 
 
 
 
 

Prínosy 
 
Všimnete si pozitívne zmeny 
s právania v súlade s Vašimi 
vnútornými postojmi 
 
Vytvoríte prostredie 
kontinuálnej inovác ie vo 
vašom tíme. 
 
Získate podporu pri realizác ii 
Vami vybraného leaders hip 
projektu. 
 
Získate stimulujúcu  spätnú 
väzbu, ktorá rozvinie váš 
potenciál, posilní  s ebadôveru  
 
Posilníte svoje kvality a objavíte 
ich pas c e, ktoré sú zdrojom 
frustrácie 
 
Uvidíte náras t  samostatnosti a 
angažovanosti Vašej i Vášho 
tímu.   
 
Získate lepší dopad na tím. 
Budete viesť príkladom 
 
Získate  jasnejšiu všímavosť  čo 
je rozhodujúc e pre budúcnosť.  
Jasnejšie strategické  
rozhodovanie. 
 
P re koho je prog ram urč ený 
lídri, tímoví vedúc i, manažéri, 
ktorí vedú tímy a org anizác ie.  
Korporáty, stredné spoločnosti  
i samosprávu a školstvo. 
Tí, ktorí chcú získať nadhľad a 
rozvoj a podporiť transparentnú 
učenlivú organizáciu.  
 
Termíny 
19.6.  9 00- 12 30 ONLINE 
26.6.  9 00 -14 00 NAŽIVO 
24.7.  9 00 -14 00 NAŽIVO 
14.8.  9 00 -14 00 NAŽIVO 
18.9.  9 00 -14 00 NAŽIVO 
 
 

Leadership ako sprevádzanie  premenou 
  

5 blokový nadväzujúci tréningový program 

 



 

  2 
 

 
 
    
 Inves tíc ia:  
180€ / tréningový deň  
100 € / zoom stretnutie 
 
 
S vďakou priznávame silné know 
how, ktoré nás formovali: 
• Krauthammer - líder v 

tréningoch zameraných na 
zmenu správania  
(medzinárodná konzultačná 
prax) 
• Solutions Focused  Coaching  

(certifikácia PCC a prax) 
• Hogan typology 
   (certifikácia) 
• Process Communication Model 

(osobnostná typológia) 
komunikačný model 
a odhalenie osobných 
psychologických potrieb 
(certifikácia a prax) 
• Využitie zdrojov Ignaciánskeho 

leadershipu, mindfullness, 
rozlišovanie, zvýšenie mentálnej, 
emocionálnej i spirituálnej 
inteligencie pre celistvý dopad. 
Teória U- model transformácie 
Otta Scharmera (kontinuálny 
rozvoj) 
• Gallup rozvoj silných stránok 

(prax ako účastník) 
• Životné skúsenosti. skúsenosti z 

komplexných zmenových pre 
manažment, sales, leadership, 
kultúru na Slovensku a v 
zahraničí.   

 
 
 
 
  
 

Obsah programu:   
0. K onzultác ia 
konzultácia záujemcu s koučom o vhodnosti rozvoja pre 
záujemcu. Výber zmenového projektu. 
1. online s tretnutie 19.6.  9 00 - 12 30 ONL INE   
Naučíte sa ako zavádzať zmenu aby prešiel tím premenou 
Sformulujete  svoj zámer 
Získate nadhľad čo je rozhodujúce pre budúci úspech 
• Môj zámer 

• Čo rozhodujúce pre budúcnosť sa nám vynára? 
Leadership trendy 
• Transformácia seba, tímu. Proces premeny 
 
2. s tretnutie:  P ers pektíva 26.6.  9 00 -14 00 NAŽ IVO 
Naučíte sa delegovať úplnú kompetenciu a nastavíte 
spôsob overenia. Nastavíte konkrétne ciele svojho 
Leadership projektu a kompetenčnú maticu. 
• Ciele a túžby. Pozorovanie miest s najvyšším 

potenciálom.  
• Vhodnosť  leadership štýlu podľa momentálnej a 

budúcej zrelosti tímu 
• Zámer+ nastavenie cieľov projektu 
 
3. s tretnutie:  R ozvoj 24.7.  9 00 -14 00 NAŽ IVO 
Naučíte sa rozvíjať potenciál, motiváciu a výkonnosť tímu v 
rozvojovej schôdzke. Budete stavať na silných stránkach. 
Spätnou väzbou na posun budete zabezpečovať posun. 
• Silné stránky lídra a tímu  

• Rozvojová schôdzka a koučingový prístup 

• Spätná väzba na posun 
 
4. s tretnutie:  Inovác ia 14.8.  9 00 -14 00 NAŽ IVO 
Posuniete sa vo svojej zručnosti aktívneho počúvania. Váš 
tím bude viac inovovať.  Objavíte pasce svojej kvality a ako 
vyvážiť tím pre optimálnu výkonnosť a inováciu 
• Posilnenie vnímavosti seba i členov tímu  

• Hlboké aktívne počúvanie pre inováciu  

• Matica kľúčových kvalít 
 
5. s tretnutie:  R ozliš ovanie 18.9.  9 00 -14 00 NAŽ IVO 
Posilníte svoju schopnosť rozlišovať a rozhodovať sa 
strategicky s dopadom.  
• Rozlišovanie a rozhodovanie  

• Osobná a tímová autenticita, brand 

• premena zo zamerania na Ego na zameranie na ECO 
• Vedenie k samostatnosti tímu 
 
 C ertifikác ia  
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Náš prístup a hodnoty v službe pre vás 
             C elis tvos ť   
Rozvoj prístupu, zručností  a posun tímu sledujeme na konkrétnom leadership projekte.  
             Dôs tojnos ť  č loveka  
Tvoríme prostredie kde sa človek udržateľne rozvíja, v súlade s jeho dôstojnosťou.                           
          R ozvoj a inovác ia 
Sme expertami na tvorenie “učenlivej” kultúry a  pozitívnej leadership kultúry. Sme špecialisti na rozvoj 
trénerov.  Spájame intenzívne tréningové časti s rozvojom všímavosti a nastavením zmenového projektu 
                                        Dopad 
Venujeme sa praktickému prenášaniu do prostredia a sledujeme premenu.               
                                                                                                            od know how cez show how k be how 
 
 
P rog ramom s prevádzajú: 
Daniela Daubnerová 
Managing Partner d’atelier,  senior koučka a trénerka. Development architect. 
Hlavný dizajnér a tréner programu  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Moja vášeň je sprevádzanie ľudí a tímy premenou. Baví ma 
odhaľovanie rozhodujúceho potenciálu pre budúcnosť. Prepájam 
zámer, hlavu a srdce človeka a tímu“ 
11 rokov v 12 krajinách vedie rozvojové projekty pre korporáty, 
stredné spoločnosti. Posledné dva roky rozvíja i školstvo a tretí sektor 
na Slovensku.  Jej špecialita je dizajn a realizácia  transformačných 
projektov  pre leadership a kultúru, rozvoj talentov a trénerov.  
 
Medzi jej klientov patrí: Volkswagen, RTI, Plastic Omnium, Tatra Banka, 
Vagus, Charita, FEI STU 

 


