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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 úspešnom bratislavskom kole pozýva 
na ďalšie z pravidelných odborných diskusných stretnutí 

Coffee Time with Amrop, 
 

tentoraz na tému 

Kouč nie je gauč 
zažite koučing s nami / koučing do nepohody / tajomstvá ľudského mozgu / 

/ najlepšie praktiky / prínosy a zlyhania / koučing ako investícia / zázrak neurovedy 

 
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. 
 

12. marec 2014  9.30 až 12.00 hod.  Košice, Alžbetina 21, priestory U. S. Steel Košice, s. r. o. 
 

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 6. marca 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:  

 Boris Dobiš 
externý kouč, tréner a konzultant. Pri 
práci s klientmi dokáže prostredníctvom 
prvkov seniority a odľahčujúceho 
humoru vytvoriť atmosféru dôverného 
prostredia, priamej komunikácie 
a odvážnej tvorivosti. 

  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. 

 

 Ján Dubnička 
externý kouč  kouč, facilitátor a motivačný učiteľ. 

Klientom pomáha vnášať chcené zmeny 
do života, premýšľať o vlastnom myslení 
a hľadať myšlienkové vzorce, zvýšiť 
kvalitu myslenia a schopnosť lepších 
rozhodnutí pre seba a svoju kariéru. 

  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 spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o.    
Kávu predstaví a pripraví Coffee Chef  
– expert na optimálne riešenie kávy pre kancelárie a firmy. 


