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Amrop Slovakia je členom AESC, v ktorej rámci je najdlhšie pôsobiacou spoločnosťou a jediným členom s plnohodnotnou 
kanceláriou na Slovensku. Amrop Slovakia je súčasťou strategickej poradenskej spoločnosti Jenewein Group. 

 
Amrop patrí k hrdým podporovateľom Ligy proti rakovine. Jej aktivity podporujeme aj týmto podujatím. 

 
 
  

Vás po viacerých úspešných kolách na rôzne témy 
pozýva na ďalšie z pravidelných odborných diskusných stretnutí 

Coffee Time with Amrop, 
 

tentoraz o tom, že 

kouč nie je gauč 
zažite koučing s nami / ako rásť a ďalej sa rozvíjať / koučing do nepohody / 

/ najlepšie praktiky / prínosy a zlyhania / koučing ako návratná investícia 
 

Na stretnutí radi privítame najvyšších lídrov, členov správnych orgánov a vrcholového 
manažmentu, výkonných riaditeľov, personálnych manažérov a podnikateľov. 

Interaktívnou formou z viacerých strán preberieme koučing, pričom preskočíme 
všeobecne známe teórie a metódy a predstavíme menej rozšírené pohľady a praktiky. 

 
11. február 2014 � 9.00 až 11.30 hod. � Bratislava, Štefanovičova 12 

 
Účasť na stretnutí je bezplatná, avšak počet miest je obmedzený. V duchu pravidla First come, First served a pre lepšie 

organizačné zabezpečenie prosíme o potvrdenie účasti do 5. februára 2014 na e-mailovej adrese jana.hyzova@amrop.sk. 
Pozvánka je určená pre jednu osobu z jednej spoločnosti a prioritne pre vrcholový manažment. 

 
Hostia:   Hostitelia:  

 Eva Uhríková 
kariérny a biznis kouč, kariérový 
poradca a HR konzultant. Primárne sa 
zaoberá efektivitou a spokojnosťou ľudí 
v práci. Jej poslaním je sprevádzanie 
klientov pri hľadaní úspechu, naplnenia 
a rovnováhy v pracovnom živote.  

  Ladislava Molnárová 
Senior Manager a Coaching 
Coordinator v Amrope. Má bohaté 
skúsenosti s vedením a realizáciou 
výberových Executive Search projektov 
na rôzne pozície v lokálnych 
i globálnych spoločnostiach. 

 
 Dalibor Bednařík 

xterný kouč  vzdelaním psychológ, ktorý od roku 2004 
pracuje ako kouč. Okrem individuálneho 
koučingu vedie vlastný komplexný 
koučovací výcvik. Podporuje vrcholové 
manažérske tímy v kooperácii a rozvoji 
líderského prístupu a hľadaní potenciálu. 

  Igor Šulík 
Managing Partner v Amrope. Je lídrom 
pri dizajnovaní a poskytovaní služby 
Context Driven Leadership Assessment 
a Executive Coaching využívajúcich 
najnovšie poznatky kognitívnej sociálnej 
neurovedy. 

 

Výber témy ďalšieho z radu úspešných stretnutí odborníkov z Amropu s pozvanými hosťami pri šálke 
kvalitnej kávy súvisí s aktuálnym posilnením služby Executive Coaching. V našej praxi ako jedni 
z mála na Slovensku pri koučovaní využívame najnovšie poznatky neurovedy a staviame na 
prevratných zisteniach o tom, ako ľudský mozog dokáže ovplyvniť výkonnosť manažérov a lídrov. 

Okrem tejto výhody sme vytvorili na slovenskom trhu jedinečný tím, ktorý tvorí osem medzinárodne 
certifikovaných koučov s rôznymi profilmi. Využitím ich individuálnych schopností a skúseností zo 

širokého portfólia diverzifikovaného z viacerých hľadísk dokážeme v kombinácii s naším know-how 
klientom poskytnúť unikátne a zároveň variabilné riešenia zodpovedajúce ich skutočným potrebám. 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. Na záver stretnutia spomedzi účastníkov vyžrebujeme jedného, ktorý 
od Amropu získa zadarmo možnosť absolvovať ochutnávkové sedenie s koučom.  

Partnerom podujatia je Coffee Chef – expert na optimálne riešenie kávy pre kancelárie a firmy. 
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