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P O Z V Á N K A 

Pozývame Vás na odborný seminár  

 
 

„Tajomstvo motivácie ľudí odhalené“ 
 

ktorý sa uskutoční  

               13. marca (utorok) 2018 o 9.00 hod. 
 

Základné údaje:  
 

 

Organizátor: Novitech Partner s.r.o, Moyzesova 58, 040 01  Košice   

Prevádzka VZC TeleDom 

Kontaktné osoby: Zuzana Dubovecká a Ing. Ľudovít Korotnoky 

Telefón: + 421 55/ 32 74 428, + 421 55/ 32 74 402 

E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk, korotnoky@teledom.sk           

Forma vzdelávania: Prezenčná + diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým  bodom 

programu seminára 
Celkový počet hodín: 7 hodín  
Miesto konania: TeleDom – Vzdelávacie centrum, Timonova 27, 040 01  Košice 

Mapa - Vzdelávacieho centra TeleDom 

Možnosti parkovania: TeleDom, Tajovského ul., Grešákova ul., Priestory T-Systems – 

Žriedlová ul., Aupark – Nám. Osloboditeľov, Parkovací dom Steel 

Arena 
Prezentácia účastníkov: od 8:30 hod.  – do  9:00 hod. 
Prednášajúci lektor: RNDr. Alexander Birčák - Manažérsky kouč a školiteľ 

Cena kurzu: 118,00 €  s DPH 

 

 

 

 

Cieľová skupina:  Manažéri, riaditelia, majitelia firiem, záujemcovia o tematiku. 

 

Cieľ seminára: Cieľom seminára je zlepšiť Vaše schopnosti viesť zamestnancov k vytýčeným  

                           cieľom. 

 

mailto:dubovecka.zuzana@teledom.sk
http://www.school.teledom.sk/images/mapa_school.png
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Naučíte sa tri základné zručnosti pri vedení ľudí: 

- Ako “prečítať” prirodzenú motiváciu ľudí 

- Ako odhaliť príčiny demotivácie ľudí 

- Ako ovládať a využívať emócie pri práci s ľuďmi 

Veľká časť školenia sa venuje diskusii, analýze emócií a hľadaniu úspešných riešení na 

predpripravených príkladoch z praxe. 

 

Chcete lepšie motivovať ľudí? 

Spoznajte, čo je to vnútorná motivácia. A prečo je užitočná. 

Pomôžem Vám porozumieť, o čo ľudia usilujú a prečo sa správajú tak, ako sa správajú. A čo 

máte urobiť, aby ste dosiahli svoje.  

Tiež Vám ukážem, čo môže zablokovať prirodzenú motiváciu ľudí a ako ich môžete Vy 

odblokovať. 

To všetko na školení „Tajomstvo motivácie ľudí odhalené“. 

Máte v pracovnom tíme nevraživých podriadených, ktorí si neplnia úlohy, stále na niečo 

zabúdajú, či robia nezmyselné chyby? Podriadených, ktorí pri zadávaní pracovných úloh v 

lepšom prípade mlčia, v horšom prípade odvrávajú? 

Naučte sa „prečítať“ ich vnútornú motiváciu – to, čo by najradšej robili, aj keby za to nedostali 

zaplatené. A potom im zadajte pracovnú úlohu, ktorá zodpovedá ich vnútornej motivácii. 

„Čítanie“ vnútornej motivácie je veľmi jednoduché. Už dnes určite viete určiť, kto sa správa ako 

FLEGMATIK, alebo ako CHOLERIK. Je logické, že iné veci sú dôležité pre FLEGMATIKA, 

iné pre CHOLERIKA, SANGVINIKA, či MELANCHOLIKA. 

Za každým typom osobnosti sa skrýva jeho konkrétna vnútorná motivácia – jeho silné stránky, i 

jeho slabiny. Ak poznáte typ osobnosti podriadeného, môžete mu zadať pracovnú úlohu, ktorá 

vyhovuje jeho silným stránkam. A tiež si dáte pozor na veci, ktoré ten konkrétny typ osobnosti 

nikdy nezvláda. 

Úžasné na čítaní vnútornej motivácie ľudí je to, že to už dnes viete robiť. Akurát ste sa možno 

nikdy nezamysleli nad tým, o čo jednotlivé typy osobnosti vždy usilujú. 
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Na školení sa tiež naučíte, aké psychické bloky môžu zablokovať vnútornú motiváciu Vašich 

podriadených. Sú to INFORMAČNÉ, PREDSUDKOVÉ A EMOČNÉ BLOKY. 

Naučíte sa tri jednoduché otázky, s pomocou ktorých dokážete jednotlivé bloky odhaliť. 

Dozviete sa tiež, ako pomôcť podriadeným väčšinu blokov prekonať. 

 

Nejde o teóriu, dôležitá je prax. 

Na školení si uvedomíte, aké nástroje už dnes bežne používate na vedenie ľudí. A aké iné možnosti 

pri tom máte. Na príkladoch z praxe si vyskúšate zvládanie emočne vypätých situácií a aká môže 

byť iná motivácia. 

 

Program seminára:   

 Emočná inteligencia a emócie pri ovplyvňovaní zamestnancov 

 Typy komunikácie medzi ľuďmi, transakčná analýza, spôsoby reakcie na povel 

 Spôsob tvorby postojov a ich využitie pri motivácii a manipulácii 

 Motivácia zamestnancov svojou a ich energiou, rozdiel medzi reguláciou a vedením 

 Typológia ľudí podľa motivácie, inteligentná neposlušnosť 

 Rozdiel medzi stimuláciou a manipuláciou a obrana proti manipulácii 

 Presadenie pokynov stimuláciou, diktátom, klamstvom či vydieraním a ich dôsledky 

 3 psychické prekážky plnenia úloh, ako ich odhaliť a prekonať 

 Kedy a k čomu možno použiť pomoc z vonku 

 

Seminár zahŕňa: 

 

 Lektorské služby  (diskusia a priebežné konzultácie) 

 Študijný materiál 

 Certifikát 

 Občerstvenie 

 

 

Prihlásenie : 
• zaslanie záväznej prihlášky do 02.03.2018 

• telefonicky na čísle 0903 467 556 alebo 055/32 74 428 

http://www.school.teledom.sk/images/TeleDom_Zavazna_prihlaska_na_vzdelavacie_aktivity.pdf

