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Pomáhame organizáciám dosahovať

výnimočné výsledky, ktoré vyžadujú trvalé 

zmeny chovania ľudí.

FranklinCovey sa venuje zvyšovaniu

výkonnosti jednotlivcov, tímov a celých firiem.
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Základné princípy zostávajú rovnaké, 

okolnosti sa radikálne zmenili.

Remote Leadership Academy



Remote Leadership Academy
Zručnosti pre vedenie vzdialených a hybridních tímov v neistej dobe



I. Zvládanie stresu 

a osobný leadership

II. Priority a work-life
balance

III. Efektívna

komunikácia lídra

IV. Uvažujte ako líder

a preveďte tím zmenou



III. Efektívna

komunikácia lídra







Komunikácia vo virtuálnom svete-čo je iné

• Často vidíme iba tvár alebo vôbec nič
• Prenos skresľuje, signál je oneskorený – iné vnímanie 

mimiky či farby hlasu
• Rýchlejšie strácame koncentráciu a skáčeme do reči
• Chýba fyzický priestor pre „citlivé“ témy
• Chýba spontánna komunikácia a stretávanie
• Sedíme či stojíme na jednom mieste – rýchlejšie príde 

únava



Komunikace ve virtuálním světě – tipy

▪ Vneste energiu a život – používajte kameru, pracujte s 
hlasom, rukami,  mimikou tváre

▪ Dôsledne plánujte čas, dostatok a vhodnosť pre všetkých

▪ Stanovte si jasné ciele, agendu, zapojte ostatných, rôzne role 

▪ Buďte konkrétni, popíšte svoje motívy, načúvajte

▪ Robte prestávky

▪ Vytvorte priestor pre spontánne stretnutia – blokujte si čas vo
svojom kalendári

Komunikácia vo virtuálnom svete - tipy





Remote Leadership Academy
Dovednosti pro vedení smíšených týmů v době krize

Remote Leadership Academy
Zručnosti pre vedenie vzdialených a hybridních tímov v neistej dobe



VARIANTY REALIZÁCIE



FIREMNÁ SKUPINA

▪ on-line

▪ každý modul 3 x 90 min 

▪ 12 - 16 osôb maximálne

▪ moduly môžu byť dodané nezávisle



JEDNOTLIVÍ 

ZAMESTNANCI 
(otvorený seminár-webinár)

▪ on-line

▪ každý modul 3 x 90 min 

▪ 12 až 16 osôb maximálne

▪ moduly môžu byť dodané nezávisle



I. Zvládanie stresu a osobný leadership

II. Priority a work-life balance

III. Efektivna komunikácia lídra

IV. Uvažujte ako líder a preveďte tím zmenou



ĎALŠIE ON-LINE PROGRAMY

2021



Rôzne témy

▪ Proaktivita 

▪ Čo je to stres? 

▪ Ako previesť tím zmenou

▪ Rola manažéra v dnešnej dobe

▪ Empatické načúvanie

▪ Nevedomé predsudky – úvod do témy

▪ Riadenie porád v on-line prostredí

▪ One to one stretnutia v on-line prostredí

▪ Spätná väzba – dávať a prijímať

Prípadne ďalšie témy po dohode s klientom

FIREMNÁ SKUPINA 
▪ on-line

▪ bloky 90–120 min 



ĎAKUJEME.


