
 

PORTFÓLIO SLUŽIEB
PRE MODERNÉ A SEBAVEDOMÉ ORGANIZÁCIE

FIREMNÉ VZDELÁVANIE
V OBLASTI SOFT SKILLS



Aj tieto 3 nové zistenia nám pomohli ešte viac zdokonaliť náš

Systém Univerzálneho Vzdelávania komplexne

Áno, sme SUVko, a posledné roky nás pripravili na to, aby
sme naďalej mohli byť silným partnerom pre moderné 
a učiace sa organizácie, ktorým ide o skutočné porozumenie 
v komunikácii a dosiahnutie smart výsledkov efektívnym 
a inovatívnym spôsobom. 

V zložitých časoch záleží na SKUTOČNOM POROZUMENÍ 
a ADAPTABILITE

V októbri 2021 to bolo presne 8 rokov od založenia vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching. 
Do tejto doby sme si užívali vzdelávanie offline v krásnych moderných konferenčných miestnostiach 
s naším lektorským kufríkom plným aktivít, papierov, fixiek a pomôcok pre interaktívne vzdelávanie.
V marci 2020 však nastal zlom. Celý rok 2020 a 2021 bol rokom výziev, a svet sa začal rapídne meniť. 
No my v SUVko Coaching sme za tieto zmeny vďační.

Vďační za lekcie a tieto konkrétne 3 AHA momenty, ktoré nastali:

NA SOFT SKILLE ZÁLEŽÍ OMNOHO VIAC AKO PREDTÝM.
Rýchlo sme si uvedomili, že soft skills je pre firmy dôležitý za akýchkoľvek podmienok.
Pomáhali sme našim partnerom s duševným zdravím zamestnancov prostredníctvom
programu ENERGY WEEK, udržiavali efektívny PRENOS INFORMÁCIE počas home-officu.
Tiež sme vo firmách pomáhali manažérom stať sa MEETING GURU, ktorí zmenili nudné
interné porady na kreatívne meetingy, plné angažovanosti a interaktivity. Priestor, kde
nieje nuda a každý má možnosť vyjadriť sa.

NIE VŠETKO VIRTUÁLNE JE AJ EFEKTÍVNE
Uvedomili sme si, že odprednášať materiály z prezentácie nebude to, čo ľudí na diaľku
zaujme. Chceli sme zabezpečiť vysokú interaktivitu aj napriek veľkej diaľke medzi
účastníkmi a trénermi. Rozhodli sme sa soft skills vzdelávanie presunúť do ONLINU tak,
aby to ľudí naďalej bavilo, prinášalo úžitok a podnecovalo ich v adaptačnom procese pri
zavádzaní nových zručností do praxe. Prerobili sme všetky kľúčové tréningy do online
podoby a vydali sa na cestu INTERAKTÍVNEHO ONLINE VZDELÁVANIA SOFT SKILLS.

KROK PO VZDELÁVANÍ JE TEN NAJDÔLEŽITEJŠÍ
Nechceli sme sa zmieriť s tým, že sa na poslednom bloku s účastníkmi rozlúčime 
a poprajeme si veľa šťastia. Chceli sme byť pri nich aj v čase, keď sú sami a potrebujú
pomoc s pretavením nových zručnosti, do praxe. 
Preto sme vytvorili novú e-learningovú platformu, kde sa účastníci môžu navzájom
inšpirovať, učiť jeden od druhého, vrátiť sa k modelovým situáciám a vytvoriť si tak 
z nových zručností návyk, na ktorom môžu pracovať každý deň v akejkoľvek oblasti svojho
života.  



Už v 18. storočí vznikol pojem „kývnutie na slovo“,
ktorý sa zvykol používať pri predstieraní počúvania
a porozumenia. A ako to je teraz? Veľmi ďaleko
sme nezašli, lebo medzi predstieraným a
skutočným porozumením je ešte stále priepasť. 
Spisovateľ Covey hovorí – ,,Nepočúvame s
úmyslom porozumieť, ale s úmyslom odpovedať.“

Na druhej strane organizácie očakávajú výsledky
od svojich zamestnancov, ale bez osobnej
efektivity a inovatívnosti v riešeniach sa výsledky
samé nedostavia. 
Konzultant Jens Baier hovorí – ,,Manažéri by sa
mali pýtať svojich členov tímu: ,,Čo sa učíš?“ 
tak často ako sa pýtajú: ,,Na čom pracuješ?“
 
Radi Vám pomôžeme prekonať priepasť:     
    
       medzi falošným a skutočným porozumením,   
       a vybudovať medziľudské a manažérske 
       vzťahy,

       a dosiahnuť smart výsledky prostredníctvom 
       efektivity a inovatívnych riešení.
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Nástup doby POROZUMENIA a SMART VÝSLEDKOV

SKUTOČNÉ POROZUMENIE

SMART VÝSLEDKY

Medziľudské
vzťahy

Efektivita

Manažérske
vzťahy

Inovatívnosť



ZAVÁDZANIE ZMIEN
Osvojte si praktiky pre ľahšie
zavádzanie zmien, a vytvorte
tak tím spolupracovníkov na
ktorý sa môžete spoľahnúť.

TÉMY VZDELÁVANIA
Pripravili sme pre vás 24 tém, dostupných od 2 do 20 hodín. Všetky témy sú navrhnuté na offline aj
online vzdelávanie. Témy sú rozdelené do 4 častí: pre podporu medziľudských a manažérskych
vzťahov, osobnej efektivity a zvýšenia inovatívnosti. 
Chcete viac podrobnosti o niektorej z tém? Radi sa o informácie podelíme - stačí poslať e-mail 
na info@suvko.sk .

PRENOS INFORMÁCIE 
S POROZUMENÍM
Získajte pochopenie a porozumenie
u vašich komunikačných partnerov,
vytvárajte dohody a budujte vzťahy. 

ROZVÍJANIE MANAŽÉRSKYCH VZŤAHOV

RÔZNORODOSŤ KOLEGOV
RUŽE PRINÁŠA
Vytvorte bezpečnú atmosféru v
internom tíme, a využite
diverzitu kolegov k spolupráci a
výsledkom. 

SPEAKER STAR
Vytvárajte a prezentujte
nezabudnuteľné prejavy, ktoré
inšpirujú k zmenám, a podnecujú
k otvoreným konverzáciám. 

TRAIN THE TRAINER 
Získajte profesionálnu
trénerskú/facilitačnú zručnosť, 
a budujte pútavé tréningové/
workshopové programy. 

MODERNÉ PREDAJNÉ
ROZHOVORY
Kombinujte techniky konzultatívneho 
a koučingového predaja, 
aby ste oslovili dnešných klientov.

BUSINESS MINDSET A
NETWORKING SKILLS
Budujte svoju profesionálnu značku
prostredníctvom pútavej výťahovej
reči a a majstrovstvom v small talku.

GAME OF TEAMS
GAMIFIKAČNÝ WORKSHOP
Vybudujte dôveru cez
sebapoznávanie a  hravou formou
podporte spoluprácu aj remote
tímov. 

RADIOAKTÍVNE ROZHOVORY
Naučte sa ako viesť rozhovory
pomocou konštruktívnych dialógov,
bez negatívnej emócie.

RADIKÁLNA SPÄTNÁ VÄZBA
Buďte súčasťou kultúry podávania
spätných väzieb, a naučte sa
iniciatívne žiadať o spätnú väzbu.

LÍDERSKÉ VEDENIE TÍMU 
Osvojte si nástroje pre vedenie
tímu, naberte sebavedomie a
užívajte si poriadok a dobré
vzťahy na pracovisku. 

KOUČINGOVÉ ROZHOVORY
Začnite koučingovými otázkami,
a nájdite tie správne odpovede,
ktoré posunú vás a celý tím k
jasnejšej predstave. 

MEETING GURU
Robte efektívne meetingy a
interaktívne angažujte
všetkých členov svojho tímu.
Či už ste v online alebo offline.

ROZVÍJANIE OSOBNEJ EFEKTIVITY 

ROZVÍJANIE  INOVATÍVNOSTI 

OWNERSHIP PRE
SPOLUPRÁCU
Zdokonaľte svoje rastové myslenie,
aktualizujte svoje presvedčenia cez
asertívne konanie.

ENERGY MANAGEMENT
Dobite svoje energetické
baterky a porazte novodobé
nástrahy rozptyľovania.

DESIGN SPRINT
Otestujte nové tímové nápady,
procesy, či produkty už vo fáze
prototypu. Tento vysoko angažovaný
proces vám dokáže ušetriť množstvo
času a peňazí.

TVORBA FIREMNEJ IDENTITY
Zadefinujte si vašu misiu, víziu 
a budujte Brand Ambasádorov
prostredníctvom inovatívnych
prístupov. Staňte sa so svojimi
zamestnancami spolutvorcami
firemnej kultúry. 

KOMUNIKÁCIA 
SPOLUPRÁCA

PREZENTOVANIE
TRÉNOVANIE

PREDAJ
NETWORKING

ROZVÍJANIE MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV

MOJE TELO SI ROBÍ ČO CHCE
– REČ TELA
Pochopte svoje telo počas trémy
pred prezentáciou, 
a majte svoje telo pod kontrolou.

MODERNÝ PREDAJ 
CEZ LINKEDIN
Budujte svoju značku cez
profesnú sociálnu sieť a využite
LinkedIn kontakty k predaju.

REMOTE KONVERZÁCIE
Dostať sa k správnym informáciám,
udržať svoje postavenie v tíme a
ukázať, že ste platným členom tímu. 

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
Implementujte princípy moderného
PM podľa medzinárodných
štandardov a efektívne riaďte tím vo
všetkých fázach projektu pre klienta.

DEVELOPMENT ZRUČNOSTÍ  
Overte si aktuálne zručnosti
vašich členov tímu. Dotazníky a
prípadové štúdie, vám jasne
ukážu potreby rozvoja.

BUDOVANIE 
LÍDRA

PRÁCA S TÍMOM

PRODUKTIVITA

DUŠEVNÁ 
VYROVNANOSŤ

BUDOVANIE ATÓMOVÝCH
NÁVYKOV 
Zaveďte nové návyky do svojej
pracovnej rutiny a zbavte sa svojich
zlozvykov.

HĽADANIE VNÚTORNEJ
MOTIVÁCIE A AKČNÝ PLÁN
Nastavte svoje smerovanie a nájdite
silu ráno vstať z postele pomocou
transformačného koučingu

DESIGN 
THINKING

mailto:info@suvko.sk


V digitálnej dobe sú informácie od nás len na jeden klik. Kvôli tomu je dôležité nielen vyskladať vzdelávanie pre
seba a spájať ho ako mix všetkého užitočného, ale skutočne hľadať prepojenia, praktickosť a našitie na mieru.
Mať teda na pamäti individuálne potreby účastníkov a zadávateľa spojené s firemnými business cieľmi. 
Kvalita vzdelávania sa určuje podľa toho, či je: 

 
                    RELEVANTNÉ                                 INTERAKTÍVNE                               PRAKTICKÉ

Našou úlohou je vytvoriť SKUTOČNÉ POROZUMENIA už počas prvého stretnutia, vytvárania vzdelávacieho
programu a pomocou efektívnych nástrojov dosiahnúť SMART VÝSLEDKY.

NÁŠ SYSTÉM PRÁCE - ĽUDIA NA PRVOM MIESTE

01
Na začiatku procesu pozorne počúvame nielen
zadávateľa, ale do analýzy potrieb zahrnieme aj
samotných účastníkov vzdelávania. 
Pomocou testu soft skills, vypočutia všetkých
zainteresovaných strán a Focus groupu s budúcimi
účastníkmi vzdelávania, spoločne určíme cieľ
vzdelávania, požadované zmeny správania a
efektívne rozvojové aktivity.

LEARNING DESIGN

 

FORMY VZDELÁVANIA

WORKSHOP 

Počet ľudí: od 10-15 
Rozsah: 2-3 hodiny 

Cieľom workshopov je oboznámiť
účastníkov s informáciami, precvičiť
si nové nástroje a inšpirovať ich 
k použitiu. Angažovanosť je
zabezpečená vytvorením menších
skupín.

TRÉNING

KOUČING / MENTORING
osobná forma

Pomocou diskusií v tíme, kreatívnych techník,
pragmatických nástrojov a interaktívnych cvičení,
účastníkov pútavo angažujeme do vzdelávacieho
procesu a pomáhame im prechádzať cestou
transformácie, či adaptácie. Od získavania
vedomostí až k realizácii a využitiu nástrojov v praxi.

REALIZÁCIA VZDELÁVANÍA

Veľa učenia sa deje aj mimo tréningov/ workshopov/
koučingov. Napriek tomu sa vzdelávanie považuje za
jednorazovú udalosť.
Chceme to zmeniť, a preto aktivizujeme účastníkov
pomocou 
- e-learningovej platformy, 
- rozhovormi s ich manažérmi,
- projektami a výzvami do terénu pre samotných
účastníkov, 
- koučingové face-to-face konzultácie, na ktorých si
účastníci vzdelávania dokážu vyriešiť individuálne
skryté bariéry, či vytvoriť personalizovaný akčný plán
pre svoj ďalší rozvoj. 

ADAPTÁCIA ZRUČNOSTÍ

 

3 KĽÚČOVÉ FÁZY VZDELÁVANIA
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Počet ľudí: 
5-6 (individuálna) / 10 (skupinová)
Rozsah: 
4 hodiny (individuálna) 
6 hodín (skupinová) v 3-4 blokoch  

Cieľom tréningov je individuálne
precvičenie novonadobudnutých
informácií za účelom ich pretavenia
do zručnosti, a následne do
samotnej skúsenosti (praxe).
Využívame drilling, intenzívnu
spätnú väzbu a dlhodobú podporu
za účelom viditeľného progresu. 

Počet ľudí:  1
Rozsah: 1 - 1,5 hodinové sedenia

Cieľom koučingu je hľadanie
nových uhlov pohľadov na riešenie
problémov, vytvorenie akčných
plánov či plnenie cieľov.
Cieľom mentoringu je oboznámiť
účastníka s novým nástrojom, ktorý
si má možnosť natrénovať a
následne získavať spätnú väzbu. 



Naši tréneri/facilitátori vkladajú do každého vzdelávacieho projektu svoje srdce.

Sledujú najnovšie trendy vo svete vzdelávania a HR odvetví, a preto Vám vždy naservírujú tie najefektívnejšie
soft skills nástroje 

Svoje know-how a skúsenosti získané zo zahraničných spoluprác, projektov a konferencií spájajú 
s dlhoročnou praxou na slovenskom trhu. Spoznajte našich dynamických a autentických trénerov.

#malýMatúš sa v roku 2013 stal spoluzakladateľom
vzdelávacej spoločnosti a značky SUVko Coaching. 
Sprevádza ľudí odhalením ich skrytého potenciálu,
ktorí sú v top manažmente alebo strednom
manažmente. Používa pragmatický prístup, ktorým
nachádza na každú situáciu konkrétny soft skills
nástroj.

Jeho 9 ročná lektorská prax bola ocenená v prestížnej
ankete Lektor roka, kde získal špeciálne ocenenie
Young Talent za rok 2018 (Lektor roka do 30 rokov za
rok 2018).

#veľkýMatúš pôsobí ako Learning Designer a tréner
vo vzdelávacej spoločnosti SUVko Coaching v rámci
firemného vzdelávania soft-skills (mäkkých
zručností). 
Zameriava sa na rozvoj ľudského potenciálu 
a silných stránok stredného a vyššieho manažmentu
prostredníctvom dlhodobých vzdelávacích
programov. 

Facilituje co-create a design thinking workshopy, kde
využíva bohaté skúsenosti z medzinárodných
projektov a spoluprác. Užíva si networking 
a inšpiratívne podnety počas procesu.

Okrem OFFLINU sme pripravení aj na ONLINE
Keďže sa snažíme o čo najhlbšie zapojenie účastníkov do vzdelávacieho procesu, je potrebné, aby sme
okrem pedagogickej metodiky a prezentačného štýlu zabezpečili aj technologické detaily.
Urobili sme všetko pre to, aby online vzdelávanie plynule „fičalo“, bolo rovnako tak efektívne ako offline 
a rozdiel v porovnaní s ním bol minimálny:

 
 
 

LMS – E-learning 
Učenie už dávno neprebieha len na
tréningu/workshope, ale aj v 
e-learningovej časti, kde na vás
čakajú kvízové otázky, diskusia a
doplnkové materiály,
spoluhodnotenie a spoločné učenie
(peer learning), či pomôcky k
vybudovaniu si nového návyku zo
vzdelávanej témy. 

NAŠI LEKTORI #malýaveľkýMatúš 

MATÚŠ JAREČNÝ MATÚŠ DRAGANOVSKÝ

Technika  
Kvalitný zvuk mikrofónov,
detailné HD web kamery,
vyvýšené prostredie notebookov
za účelom prirodzeného očného
kontaktu, nasvietenie miestnosti,
stabilné pripojenie internetu,
bezhlukové prostredie...

Angažovanosť 
Využívanie virtuálnych
FLIPCHARTOV - Jamboard a Miro,
vytváranie interakcie
prostredníctvom otázok cez
Mentimeter, budovanie menších
skupín do tzv. „break out rooms“,
vytváranie videí do e-learningovej
platformy, online aktivity na
lámanie ľadov...



KOUČOVANIE PODĽA PYRAMÍDY podľa Zuzany
Karpinskej a Denisy Kmecovej so zameraním na
vedenie biznis koučingových rozhovorov pre
manažérsky koučing. 

Certifikácie na využívanie tejto metodiky:

Zavádzanie INOVATÍVNOSTI podľa metodiky
DESIGN THINKING pomocou programu Design
Sprint, ktorý využíva dizajnové myslenie s cieľom
znížiť riziko pri uvádzaní nového produktu,
služby, alebo funkcie na trh. 
Certifikácie na trénovanie pomocou design
thinkingu:

PRÍSTUPY, KTORÉ VYUŽÍVAME
Využívame prístup  tzv. AVOCADO LEARNING od IPMA: International Project Management Association. 
Naše kompetencie formuje pomer poznania, zručnosti a schopnosti. Ukážme si to na príklade s avokádom.
To, že vieme, že avokádo je ovocie, a nie zelenina, je POZNANIE.
To, že avokádo dokážeme rozkrojiť na dve časti, je ZRUČNOSŤ.
To, že avokádo vieme použiť a vytvoriť z neho chutné guacamole je SCHOPNOSŤ.

Učenie je dôsledkom myslenia a následne robenia, čiže pretavenia do praxe. 
Preto aj my naše vzdelávanie tvoríme nie preto, aby bolo pekne odprednášané, ale preto, aby sme ním pomohli
vytvoriť nové ZRUČNOSTI a následne aj SCHOPNOSTI zakorenené v praxi.

Na zvyšovanie EFEKTIVITY a dobíjanie bateriek
využívame metodiky od Tony Schwartza a Jima
Loehra z publikácie The Power of Full
Engagement a ich publikácii z Harvard Business
Review. Na zvyšovanie efektivity v rámci
budovania návykov sa inšpirujeme publikáciami
Jamesa Cleara a jeho Atomovými návykmi. 

Pri našej práci nás Inšpirujú metódy z oblasti
POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE, ktorú ako oficiálnu
vyhlásil v roku 1998 americký psychológ a
pedagóg Martin Seligman. A tak isto motivačné
faktory zameraná na stav FLOW od psychológa
Mihaly Czikszentmihalyiho. 

Aplikovanie pozitívnej psychológie zavádzame
prostredníctvom CLIFTON STRENGTHS talent
assessmentom od spoločnosti GALLUP. 

Na medziľudské trenice sa pozeráme očami
psychoanalytickej teórie TRANSAKČNÁ
ANALÝZA od psychiatra Erica Berneho.

V témach otvorenosti v komunikácii a spätnej
väzby sa inpširujeme od Kim Scottovej (Google,
Apple) a jej konceptu Radikálna otvorenosť.

Skutočné porozumenie zabezpečujeme
konceptom ,,Komunikačný vzorec" ,
pragmatickou ,,Šablónou komunikácie"
pomocou STORYTELLINGU. 

Prirodzenú diverzitu osobností trénujeme
prostredníctvom metodiky NERIS Type Explorer,
ktorá je inšpirovaná prístupom BIG FIVE
modelom, ktorý je v psychológii zameraný na
popísanie osobnosti človeka.



REFERENCIE NA FIREMNÉ VZDELÁVANIE
,,Absolvovaním vzdelávania od SUVko Coaching som
si uvedomil, že úspešnosť mojej práce je daná
kombináciou viacerých faktorov – efektívnou
komunikáciou, poznaním techník vedenia, spoznať
svojich ľudí, ich motívy, potreby a potenciál, a
samozrejme prirodzene viesť a riadiť.Vďaka týmto
tréningom som odhalil svoje osobné nedostatky,
vlastné zdroje motivácie, i to, čím môžem podporiť
vlastnú sebamotiváciu a zefektívniť svoju prácu tak,
aby mi prinášala nielen lepší výkon, ale aj radosť."

Peter Pešta, vedúci výroby, 
BSH DRIVES & PUMPS - BOSCH

,,Nešlo o "nudnú" prezentáciu, bolo to veľmi
interaktívne. Všetci mali zapnuté kamery, Matúš od
začiatku ľudí vťahoval do diskusie, padlo množstvo
užitočných rád a odporúčaní, ako sa nenechať
presýtiť digitálnym svetom. 
Tento workshop bol kvalitnou časťou firemného
týždňa zdravia, o čom svedčí aj pozitívna spätná
väzba od účastníkov." 

Mária Kľocová, HR riaditeľka, 
GlobalLogic

,,Z pohľadu ABB OPTICAL GROUP vidím vysokú
pridanú hodnotu po absolvovaní tréningov a
workshopov vo viacerých aspektoch, ako napríklad
zlepšená morálka a zmena myslenia v ťažkých a
vypätých situáciách. Teamleadri, ktorí absolvovali
vzdelávacie aktivity začali oveľa viac rozmýšľať nad
vecami z pohľadu firmy, čo je prínosom pre business
aj osobné vzťahy. 
Ďalšie pozitívum som videl v pripravovaní sa na
meetingy a pohovory v rámci tímu a one-on-one
development rozhovorov. Vidím na nich väčšiu snahu
efektívne delegovať v rámci členov svojich tímov a
chcú im byť príkladom a oporou z pozície lídra."
 
Ing. Peter Štupák, General Manager, 
ABB OPTICAL GROUP

,,Po tréningu od SUVko Coaching si uvedomujem
viac svoje silné stránky, snažím sa nemyslieť na to čo
neviem, ale na to čo dokážem 
a v čom som dobrý. 
Snažím sa tým riadiť aj v každodennej realite, a teda
v projektoch/cieľoch sa pokúšam využit širokú škálu
ľudského kapitálu, ktorý mám v tíme. 
Jednotlivcom rozdeľujem úlohy podľa toho, kto je v
čom dobrý. Nesnažím sa o násilné posilňovanie
slabých stránok jednotlivca, ale naopak o ešte väčšie
zameranie sa na jeho silné stránky. 
SUVko Coaching to hravou, zábavnou a hlavne ľahko
zapamätateľnou formou demonštrovalo na
absolvovanom tréningu."

Ing. Richard Kubovčík, Record to Report Leader,
Deutsche Telekom Services Europe

,,Embraco sa v roku 2018 rozhodlo zmeniť
organizačnú štruktúru výroby s cieľom zlepšiť
riadenie a výsledky tejto oblasti. Vzhľadom na to, že
veľká časť nových majstrov nemala predchádzajúce
skúsenosti s riadením ľudí, rozhodli sme sa ich
podporiť poskytnutím rozvojového programu
zameraného na rozvoj mäkkých zručností. Toto
vzdelávanie rozhodne prispelo k úspešnej adaptácii
majstrov na ich nových pozíciách a verím, že z
dlhodobého hľadiska zlepší zaangažovanosť
zamestnancov vo výrobe.Z interakcií, ktoré som mal
so SUVko Coaching môžem povedať, že sme mali
veľmi úspešnú spoluprácu, ktorá naplnila naše
očakávania. Ako kľúčový faktor úspešnosti vnímam
vysokú úroveň lektorov na ľudskej i odbornej úrovni."

Štefan Leibiczer, Senior Production Manager, 
Nidec Embraco  Slovakia

,,S tréningom predajných techník som bola veľmi
spokojná, či už s priebehom, materiálom, alebo
štýlom vedenia tréningu. Veľmi chcem vyzdvihnúť
ochotu cestovať za nami, čo vnímam ako veľké
pozitívum oproti ostatným školiacim strediskám."

Barbora Lasíková, additional income manager, 
IKEA Centres Slovensko

,,Pomocou koučingu od SUVko Coaching som našiel
svoj osobný potenciál, určil si životné priority, ktoré sa
rušivými vplyvmi odsunuli do úzadia."

Tomáš Lendacký,
externý obchodný manažér, konateľ 
ZIZA s.r.o.



ZADANIE OD KLIENTA:  VYTVORENIE SKUPINY
ZAMESTANCOV, KTORÍ PRIRODZENE ŠÍRIA
HODNOTY SPOLOČNOSTI PRI STRETNUTIACH S
KLIENTMI

NAŠE RIEŠENIE: Projekt "Business Ambassadors"
pre svetovú značku LOKÁLNE 
8-mesačný projekt rozdelený do 3 modulov
zameraný na rozvoj komunikačných schopností s
dôrazom na prirodzené šírenie povedomia o
značke a jej portfóliu. Strategické rozvíjanie
dobrých vzťahov s klientmi na interných
podujatiach spoločnosti (konferencie, workshopy,
ocenenia pre partnerov). 

VÝSTUPY: Skupiny zamestnancov začali
prirodzene v prostredí rozvíjať svoje networking
zručnosti a budovali rozvoj značky v komunikácii s
klientmi. Vystupovali tak autenticky v rámci
rozvoja business development stratégií. Pochopili,
že oni sú produkt/služba, ktorí zákazník "kupuje". 
Sami identifikovali svoje akčné plány a silné
stránky v rámci cielenej aktivity pre oslovovanie
nových klientov či starostlivosti o rozsiahle
klientské databázy. 

ZADANIE OD KLIENTA:  MODERNÉ A DYNAMICKÉ
ODDELENIE, OD VEDÚCEHO ODDELENIA PO
ČLENOV TÍMOV 

NAŠE RIEŠENIE:  2,5 ročný vzdelávací projekt
pozostávajúci z tréningov, workshopov a
konzultácií s prvkami mentoringu a shadowingu v
prostredí oddelenia. Dôsledná aplikácia role lídra v
rámci svojej štruktúry v projekte, ktorý sa
zameriaval na komunikáciu s pochopením v rámci
tímu, zavádzanie zmien v štýle Plan-Do-Check-Act
ako leadership prístupu zameraného na ľudí. 

VÝSTUPY: Všetky úrovne riadenia v rámci
hierarchickej štruktúry stali predĺženými rukami
vedúceho oddelenia. Ten podnecoval celé
oddelenie k neustálemu rastu, inovatívnemu
prístupu, Six Sigma (AGILE) aj inšpiráciami z iných
pobočiek v rámci TOP svetového koncernu. Sám
išiel príkladom a zamestnanci ho dodnes vnímajú
ako kľúčového business partnera v rámci lokálnej
spoločnosti. Jeho osobná značka je vnímaná tiež v
zahraničí (Taliansko, Nemecko, Čína).

CASE STUDIES Z FIREMNÉHO VZDELÁVANIA

ZADANIE OD KLIENTA:  IMPLEMENTÁCIA NOVÉHO DIGITÁLNEHO KOMUNIKAČNÉHO
NÁSTROJA V POBOČKÁCH SPOLOČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM INTERNÉHO DIGITAL
PROCESS MANAGERA 

NAŠE RIEŠENIE: Projekt "Prezentácia s princípom sily značky a inovácií" 
- 3 mesačný intenzívny projekt s princípmi mentoringu a lean coachingu pre LÍDRA a
AMBASÁDORA ZMENY pozostávajúci z individuálnych konzultácií. Práca v teréne a v
pneuservisoch spoločnosti pre spoznanie prostredia, identifikácia prospešných aktivít
cez change management (Pareto Chart) a implementáciu naučeného rovno v
prirodzenom pracovnom prostredí AMBASÁDORA ZMENY. 
Následne príprava Presentation Pitch pre nemecký manažment vo vopred určených
sprintoch a efektívne odovzdanie informácií. 

VÝSTUPY:  Ambasádor zmeny sa stotožnil so zmenou a naučil sa vhodne vysvetľovať
dôležitosť nového digitálneho nástroja. To pre spoločnosť znamenalo efektívnejšiu
implementáciu riešení, ktoré toto zariadenie prinášalo. Ambasádor sa stal ROLE
MODEL pre ďalších kolegov a slúžil ako benchmarking želaného správania ako
Change-Ambassador inštruktora. 



3. INOVATÍVNE A KREATÍVNE PROJEKTY
Je našou vášňou podporovať mladé a kreatívne talenty na začiatku
rozvoja ich talentu. 

Preto pre organizácie ako: 
NEXTERIA, IPMA Young Crew, DIGITAL MARKETING CLUB, 
SCHOOL OF MODERN POLICY, COCO4CCI, DIGITÁLNA UNIVERZITA
tvoríme personalizované projekty. 

Pro-bono odovzdávame naše know-how zo slovenských 
a medzinárodných projektov a praktické skúsenosti v rozvoji konkrétnych
soft skills kompetencií. 
Vždy radi priložíme ruku k dielu!

Veríme, že je dôležité pomáhať ostatným, a veríme že právo na informácie a naše know-how
ma úplne každý.
Tento dôvod nás inšpiroval stretávať sa s ľuďmi z rôznych odvetví, neziskových organizácii 
či školstva a odovzdať im naše know-how a skúsenosti. 

Chceme sa s vami podeliť s projektami, ktorým sme mohli, a hlavne chceli pomôcť, aby to na
čom pracujú, mohli robiť aj naďalej, a robiť tak svet podstatne krajším.

1. ŠKOLSTVO
Už dlhodobo spolupracujeme s Technickou univerzitou v Košiciach
prostredníctvom workshopov pre študentov na odbore Hospodárskej
informatiky. 
Radi spolupracujeme a odovzdávame informácie aj študentom
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prostredníctvom
Univerzitného kariérneho centra , dlhodobou spoluprácou s Katedrou
amerikanistiky a anglistiky, či študentom farmácie na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

2. ŠPORT
Sme radi keď môžeme priložiť ruku k dielu aj pri organizovaní športových
aktivít, či svojím know-how im pomôcť k zlepšeniu komunikácie smerom
navonok.
Sme vďační za spoluprácu s hokejovým extraligovým klubom HC Košice,
kde pomáhame transformovať silnú lokálnu značku na modernú
organizáciu rozvojom Back Office tímu. 
Rovnako tak sa tešíme aj zo spolupráce s univerzitným basketbalovým
klubom TYDAM UPJŠ Košice.

POMOC KOMUNITÁM JE SAMOZREJMOSŤ



MOHLI STE NÁS POČUŤ A VIDIEŤ



www.suvko.sk

Sme hrdí, že ich môžeme posúvať vpred a oni posúvajú vpred nás.
 

Spoločne tvoríme tento svet krajším.
 

Kontakt:

NAŠI PARTNERI TVORIA SPOLOČNÝ EKOSYSTÉM

JÁN ŠANTA
Tel: 0918 491 137
E-mail:  santa@suvko.sk

MATÚŠ DRAGANOVSKÝ
Tel: 0904 222 120
E-mail:  draganovsky@suvko.sk

MATÚŠ JAREČNÝ
Tel: 0915 172 398
E-mail:  jarecny@suvko.sk


