
Múdrosť 
seniorných lídrov

Online webinár na tému ako NIELEN v tejto výnimočnej 
situácii využiť potenciál seniorných manažérov vo firmách a



Agenda

• Predstavenie témy, moderátorov, uvítanie a pravidlá online webinára

• O ICF – Medzinárodnej federácii koučov

• Predstavenie hostí a účastníkov

• Dagmar Kéryová – Firmy v transformácii a 1.kolo otázok

• Boris Dobiš – Koučing v čase krízy a 2. kolo otázok

• Zora Inka Grohoľová – Osobnosť lídra v čase transformácie a 3.kolo otázok

• Akú podporu viete teraz získať od profesionálnych koučov – členov ICF Slovak Charter
Chapter



Moderátori

• Zora Inka Grohoľová, ACC, prezidentka ICF Slovak Charter Chapter
• Dagmar Kéryová, CPCC, PCC, prezidentka ICF Slovak Charter Chapter

(2014-2016)
• Boris Dobiš, ACC, člen boardu a prezident ICF Slovak Charter Chapter

(2016 - 2018)



Pravidlá pre online workshop

• Online workshop nie je nahrávaný

• Moderátori držia čas

• Hostia majú zapnuté kamery, o slovo sa hlásia cez “reactions”

• Všetci účastníci sú v móde „mute“ – mikrofóny vypnuté, nastavenie “speakers view

• Otázky hosťom kladieme cez chat po výzve moderátora

• Kto má otázku, pripomienku píše do spoločného chatu

• Keď nám niečo nevyjde, nevadí, všetci sa učíme



International Coaching 
Federation

• Najväčšia a najrešpektovanejšia
celosvetová organizácia profesionálnych
koučov

• Viac ako 36 000 členov v 143 krajinách
• Členstvo v ICF je zárukou najvyšších

medzinárodných štandardov
profesionálneho koučingu

• Na Slovensku: 77 členov



Naši hostia

• Vladimír Šošovička, člen predstavenstva ČSOB poisťovne, v krízovom a pokrízovom čase (2008 
a neskôr) gen. riaditeľ ČSOB Asset management a ČSOB DSS (investičné a dôchodkové fondy)

• Július Šabo, v krízovom období 2008 výkonný riaditeľ Motor-Car Bratislava, v súčasnosti je konateľ 
Mercedes-Benz na Panónskej ceste v Bratislave

• Eva Babitzová, v krízovom období 2008 riaditeľka Rádia Expres

• Dagmar Wittgrúberová, v r. 2008 vedúca oddelenia Rozvoj zamestnancov vo Volkswagen Slovakia, 
dnes vedúca oddelenia Manažment zdravia / BOZP a kľúčová členka Krízového tímu vo VW SK

• Michal Melich, v r. 2008 referent Detektívnej služby vo Volkswagen Slovakia, dnes vedúci 
Bezpečnosti vo VW SK, Country Security Manager Volkswagen Group na Slovensku a vedúci 
Krízového tímu vo VW SK



Motivujeme v čase transformácie
A Bzmena – poznám B

transformácia

stará identita 
je zničená

A už 
neexistuje, B 
nepoznáme

Medzipriestor -
NEVIEM

necháme 
veci vyvíjať 
sa, idem v 

prúde



Koučing v čase krízy
Emočná krivka náhlej zmeny – vyrovnávania sa so stratou
Elisabeth Kübler-Ross

Odmietanie
Neakceptácia 

novej 
skutočnosti

Zmätok
Šok

Strach

Hnev
Frustrácia

Úzkosť
Podrážde-

nosť Depresia
Bezmocnosť

Pocit „prevalcovanosti“
Chuť utiecť

Nevrlosť

Vyrovnávanie sa 
s novou situáciou

Skúšanie
Záchytné body

Učenie sa
Pochopenie

Zdieľanie pozitívnych 
skúsenosti

Akceptácia
Preskúmavanie možností

Nové plány a ich 
implementácia

Orientácia na budúcnosť

Informácie a komunikácia      Emočná podpora      Vedenie a smerovanie



Osobnosť lídra v čase transformácie 

• Neuroveda: istota a jasnosť

• Lonely at the top

• Johari window

• Q&A



Ďakujeme

www.icf.sk

Koučing vytvára kreatívny priestor pre
hľadanie vlastných riešení, buduje
osobnú silu lídrov a schopnosť ustáť ale
aj vyvolať zmeny....


