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Nikola Sedláčková

Lumina Learning
practicioner, 

koučka, lektorka
Rada behám a 

chodím na boso = 
walking koučing

Manželka, 
mama 2 detí 

Manažment kultúry 
a turizmu, 

Divadelná  Nitra

Trenčianska 
nadácia, neziskové 
projekty, Lesný klub



FUNKČNÝ TÍM ČO TO PRE VÁS 
ZNAMENÁ?



Čím sa vyznačuje skvelo pracujúci tím?

www.menti.com 5264 0612

http://www.menti.com/




5 pilierov funkčného tímu



Príčina nefunkčnosti 1

chýbajúca DÔVERA

Strach zo 
ZRANITEĽNOSTI



Krok 1: Budujte dôveru



Akú dôveru máme v tíme?

www.menti.com 5264 0612

http://www.menti.com/


Príčina nefunkčnosti 2

strach z KONFLIKTU
chýbajúca DÔVERA

Ilúzia 
HARMÓNIE

Strach zo 
ZRANITEĽNOSTI



Krok 2: Doluj konflikt



Príčina nefunkčnosti 3

nedostatok záväzku

strach z KONFLIKTU

chýbajúca DÔVERA
Strach zo 

ZRANITEĽNOSTI

NEJEDNOZNAČNOSŤ

Ilúzia HARMÓNIE



Krok 3: Buď jednoznačný



Po porade mi je vždy všetko jasné...

www.menti.com 4955 9213

http://www.menti.com/


Príčina nefunkčnosti 4

vyhýbanie sa 
ZODPOVEDNOSTI

nedostatok záväzku

strach z KONFLIKTU

chýbajúca DÔVERA
Strach zo 

ZRANITEĽNOSTI

Ilúzia HARMÓNIE

NEJEDNOZNAČNOSŤ

NÍZKE KRITÉRIÁ



Krok 4: Dávajte si spätnú väzbu



Príčina nefunkčnosti 5

Nezáujem 
o výsledky

vyhýbanie sa 
ZODPOVEDNOSTI

Nedostatok záväzku

strach z KONFLIKTU

chýbajúca DÔVERA
Strach zo 

ZRANITEĽNOSTI

Ilúzia HARMÓNIE

NEJEDNOZNAČNOSŤ

POSTAVENIE A 
EGO

NÍZKE KRITÉRIÁ



Krok 5: Stanovte si spoločné ciele



Spätná väzba je dar

www.menti.com 4955 9213

http://www.menti.com/


AKO BUDOVAŤ 

EFEKTÍVNY TÍM?
NIEKOĽKO TIPOV



Aký/aká 
vlastne 

som? A aký 
je môj tím?

Pochopte svoju osobnosť, 
akí ste a ako vás môžu 
vnímať iní.

Prediskutujte to s kolegami
v práci. Nájdite podobnosti, 
spoznajte rozdiely.

Takto budujete dôveru.



Lumina SPARK
24 kvalít 
osobnosti

Lumina Splash App
Aplikácia do mobilu



Nebojte sa dávať 
spätnú väzbu

• Ľudia vedia, na čom sú

• Získajú istotu, že robia veci správne

• Utvrdia sa, že o nich máte záujem





Sledujte „teplomer“ 
– ako na tom sme v tíme?

Ako veľmi ma 
baví pracovať 
online?

1

10

Ako veľmi mi 
chýbajú 
kolegovia?

1

10



Ako vytvoriť motivujúce prostredie pre tím?

Spoznajte svoju osobnosť a ľudí v tíme – akí 
sú, aké sú ich osobnosti, čo ich motivuje. 
Vytvorte priestor na zdieľanie. (na živo alebo 
online)

(napr. Lumina SPLASH, porozprávajte sa, ako 
vnímajú prácu v tíme, v online)

Spätná väzba – Nájdite si čas 

na svojich ľudí – pochváľte 

ich, dávajte spätnú väzbu. 

Pýtajte si spätnú väzbu. 

Prejavte záujem.

Sledujte „teplomer“ a 

užívajte si aj ONLINE –

stretávajte sa online, 

zdieľajte aj zo súkromia.



„Ten, kto chce preniesť horu, musí začať 

prenášaním malých kameňov. 
William Faulkner

eventive, s.r.o.
tréningy | koučing | poradenstvo

Nikola Sedláčková | nikola@eventive.sk | Tel.: + 421 (0) 907 403 253 | ww.eventive.sk
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