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Ľudskosť, empatia, pozitívny prístup je to, čo všetci potrebujeme 
najviac a čo očakávame od svojich nadriadených najmä v 
náročných situáciách. Ako byť takým WOW lídrom, ktorý dobre 
rozumie svojim ľuďom, vie s ľahkosťou posilniť svojich ľudí a 
zároveň sám seba? Ako dokázať, aby boli ľudia motivovaní, aby 
chceli viac komunikovať a vstupovať ochotnejšie do spolupráce?  

HARMONOGRAM SÉRIE PODUJATÍ:
• 8.6. / 9:00 – 13:00 hod.  

Téma č. 1 - Vnímavosť   

• 9.6.2022 / 9:00 – 13:00 hod. 
Téma č. 2 - Riešenie

• 10.6.2022 / 9:00 – 13:00 hod.
• Téma č. 3 - Dôvera

Vnímavý líder 

REGISTRÁCIA
https://bit.ly/3lg3QVZ

Účasť je bezplatná. Počet účastníkov obmedzený.

PODMIENKY
Zapojiť sa môže začínajúci i etablovaný podnik, spĺňajúci definíciu MSP, so sídlom  
v Bratislavskom kraji.

KONTAKT:
podujatie@npc.sk
www.npc.sk
www.sbagency.sk

8.- 10.6.2022
9.00 – 13.00 hod.
Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 / Twin City Blok A
811 09 Bratislava

https://www.npc.sk/sk/events/vnimavy-lider/
https://www.npc.sk/sk/events/vnimavy-lider/
https://bit.ly/3lg3QVZ
https://www.npc.sk/sk/events/vnimavy-lider/
mailto:podujatie%40npc.sk%20?subject=


ČO SA DOZVIETE

ČO SA DOZVIETE?

 » Porozumenie princípom NLP, prístupu a súvisiacej etike
 » Ako funguje náš mozog s prepojením na štýl komunikácie a líderský štýl
 » Škála rôznych líderských prístupov s prepojením na vývoj mozgu,    

identifikácia svojho vlastného štýlu

Téma č. 1:  
Vnímavosť
8.6.2022 / 9:00 – 13:00 hod.
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ČO SA DOZVIETE?

 » Kľúčové princípy pozitívnej psychológie v líderstve a ich aplikácia v praxi
 » Ako iniciovať pozitívnu zmenu a inšpirovať ľudí k tomu, aby vás nasledovali
 » Sila jazyka v písomnej a verbálnej komunikácii. NLP a reč tela

Téma č. 2:  
Riešenie
9.6.2022 / 9:00 – 13:00 hod.
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Téma č. 3:  
Dôvera
10.6.2022 / 9:00 – 13:00 hod.
ČO SA DOZVIETE?

 » Prepojenie lídra na tím na základe genetických predpokladov,   
práca so skupinou

 » Budovanie dôvery v tíme  k lídrovi. Budovanie sebadôvery.  
Zvyšovanie výkonu

 » Efektívne zvládanie náročných situácie v živote lídra (problematické 
osobnosti v tíme, ťažké rozhovory, zvládanie frustrácie a hnevu)   
s pomocou nástrojov NLP
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Mgr. Michal Hamar, MBA - je 
individuálny a tímový kouč, senior 

lektor, konzultant a špecialista osobnostného 
rozvoja s dlhoročnou praxou v korporátnych 
spoločnostiach. Je autorom množstva 
zážitkových, autorských a komplexných 
vzdelávacích projektov. Zameriava sa na 
talenty účastníkov jeho rozvoja, zvyšovanie 
vnímavosti a prinášanie človečiny do business 
prostredia. Absolvoval množstvo rozvojových 
tréningov, je spoluautor metodiky happy call 
centrum a vnímavý líder.

KTO JE VÁŠ LEKTOR? 
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