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Pomáhame organizáciám dosahovať
výnimočné výsledky, ktoré vyžadujú trvalé 

zmeny chovania ľudí.

FranklinCovey se venuje zvyšovaniu
výkonnosti jednotlivcov, tímov a celých firiem. 



Potenciál k výnimočnosti 
je v každom z nás.

Môžeme ho uvoľniť a rozvíjať.



© Franklin Covey Co. All rights reserved.

Výkonnostná krivka – systematické budovanie
výkonnosti
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Skvelé organizácie



„Dôvera nie je mäkká ani iluzórna 
vlastnosť, ktorú buď máte alebo 
nemáte. Je to skôr pragmatická, 
hmatateľná a rozhodujúca výhoda, 
ktorú môžete získať – a to oveľa 
rýchlejšie, ako by ste si mysleli“ 

— Stephen M. R. Covey
autor knih Dôvera a Rozumná dôvera





Prečo leadership
zlyháva



4 základné role 
leadrov



PREDPOKLAD

Schopnosť vytvárať dôveru je pre 
dnešných lídrov naprosto zásadná – je to 

zručnosť, ktorú je možné sa naučiť.



Daň z nedôvery:
Brzda vášho úspechu

DôVERA RÝCHLOSŤ NÁKLADY



Príklady dane z nedôvery

• Prezamestnanosť
• Byrokracia
• Politikárčenie
• Malá angažovanosť
• Fluktuácia
• Veľká obmena zákazníkov
• Sprenevery, krádeže



DôVERA RÝCHLOSŤ NÁKLADY

Dividenda z dôvery:
Katalyzátor vášho úspechu



Príklady dane z dôvery

• Zvýšená hodnota pre 
zainteresované strany

• Zrýchlený rast
• Viac inovácií
• Lepšia spolupráca
• Silnejšie partnerstvo
• Lepšia realizácia
• Zvýšená lojalita



DôVERA RÝCHLOSŤ NÁKLADY

DôVERA RÝCHLOSŤ NÁKLADY



„Spoločnosti, 
ktorých zamestnanci 
oceňujú vysokú 
úroveň dôvery na 
pracovisku, patria 
v skutočnosti 
k najvýkonnejším, 
pretože trojnásobne 
prekonávajú priemerný 
ročný výnos indexu 
S&P 500.“







Aktuálne témy:
• Stress management – well being
• Empatická komunikácia v digitálnej

dobe
• Ako proviesť tím zmenou
• Rola manažéra v neistej dobe
• Vedenie porád v on-line prostredí
• Nevedomé predsudky
• a mnoho ďalších … na

www.franklincovey.cz/online

ON-LINE KURZY
WEBINÁRE
SEMINÁRE



ĎAKUJEME


