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KTO SOM
Volám sa Mišo Duchoň a som life kouč a tréner sebarozvoja. 
Pomáham ambicióznym ľuďom plniť si svoje sny a ciele, 
bezohľadu na to, či sa jedná o pracovné alebo nepracovné 
oblasti života.

PREČO SPOLUPRACOVAŤ 
PRÁVE SO MNOU
▪ Energické pútavé prezentovanie
▪ Nadšenie pre svoju prácu
▪ Certifikované vzdelanie
▪ Praktické skúsenosti a referencie
▪ Výborná Angličtina
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PREDNÁŠKY 
A WORKSHOPY



PRACUJ LEPŠIE, NIE TVRDŠIE 
(WORK SMARTER, NOT HARDER)
Zameranie je na pracovnú produktivitu a efektivitu. Naučím Vašich zamestnancov, ako dosahovať a prevyšovať 
svoje pracovné ciele, byť zorganizovaný, identifikovať to najdôležitejšie a pracovať produktívne. 

ALTERNATÍVY*

▪ Ako byť produktívny na home office
▪ Ako byť produktívny v open space
▪ Ako sa sústrediť na prácu v roku 2020
▪ Ako dosahovať svoje pracovné ciele

Na dané témy (ale aj iné, podľa dohody) je možné pripraviť prednášku alebo workshop.
PREDNÁŠKY sú od 30 minút do 2 hodín, možné pre akokoľvek veľké publikum a na ich konci obsahujú priestor pre otázky a odpovede. 
WORKSHOPY sú zvyčajne od 1 hodiny až po 8 hodinový celodenný workshop, sú interaktívnejšie, praktickejšie a sú vhodné 
pre menšie skupiny ako prednášky.
* základné princípy rovnaké, ale špecifické zameranie prednášky / workshopu.



AKO SI PLNIŤ SVOJE NEPRACOVNÉ SNY 
(HOW TO FULFILL YOUR PERSONAL DREAMS)
Zameranie je na osobné ciele zamestnancov, zvyčajne z oblastí ako šport, hobbies, sebarozvoj, cestovanie a zážitky. Naučím Vašich zamestnancov, 
ako premeniť sny na ciele a aké nástroje používať, aby neskončili ako väčšina novoročných predsavzatí. Budem vychádzať 
z techník, ktoré úspešne používať pri koučingu svojich klientov.

ALTERNATÍVY*

▪ Ako si splniť svoje fit ciele
▪ Ako cestovať viac bez potreby dať výpoveď 
▪ Ako si splniť všetko na svojom bucket liste
▪ Ako sa nikdy neprestať učiť a rásť

Na dané témy (ale aj iné, podľa dohody) je možné pripraviť prednášku alebo workshop.
PREDNÁŠKY sú od 30 minút do 2 hodín, možné pre akokoľvek veľké publikum a na ich konci obsahujú priestor pre otázky a odpovede. 
WORKSHOPY sú zvyčajne od 1 hodiny až po 8 hodinový celodenný workshop, sú interaktívnejšie, praktickejšie a sú vhodné 
pre menšie skupiny ako prednášky.
* základné princípy rovnaké, ale špecifické zameranie prednášky / workshopu.
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PREČO SA ROZHODNÚŤ 
PRE MOJE PREDNÁŠKY 

A WORKSHOPY?



 “Čo ak budeme investovať do rozvoja našich zamestnancov a oni odídu?” 

 “Čo ak nebudete investovať do rozvoja vašich zamestnancov a oni ostanú?”

Mojim cieľom je pomôcť Vám zvýšiť spokojnosť vašich zamestnancov v práci aj mimo nej. To sú zároveň dve oblasti, kvôli ktorým 
zamestnanci často odchádzajú z firmy. Prvou je, že sú nespokojní so svojim pracovným výkonom - zahltí ich práca, neplnia ciele, 
v dôsledku čoho klesá ich aj vaša spokojnosť. S týmto Vám pomôžem mojimi prednáškami a workshopmi 
“Pracuj lepšie, Nie Tvrdšie” a ich špecializovanými alternatívami. 

Druhou oblasťou nespokojnosti je tá osobná, nepracovná. Ak pomôžete svojmu zamestnancovi plniť si svoje osobné ciele, 
tak nebude vnímať svoju prácu ako prekážku k ich plneniu, ale naopak, zvýši sa jeho šťastie a tým aj spokojnosť vo svojej práci. 
S týmto Vám pomôžem mojimi prednáškami a workshopmi “Ako Si Plniť Svoje Nepracovné Sny” a ich špecializovanými alternatívami. 
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ĎALŠIE KROKY



Ak Vás moja ponuka zaujala, neváhajte sa mi ozvať, rád s Vami dohodnem detaily spolupráce. 
Na základe Vašich požiadaviek Vám vypracujem návrh a cenovú ponuku. 
Všetky prednášky a workshopy sú možné aj v Anglickom jazyku. Teším sa na spoluprácu!

KONTAKT
miso@misoduchon.com
+421 948 496 765

PREDNÁŠAL A ŠKOLIL SOM PRE
Google, IBM, Dell, ČSOB, mBank, Mondelēz, Johnson Controls, Yeme, Schneider Electric, Campus Cowork, Connect Coworking, 
OCTAGO, Erasmus Student Network, NUTRIS, MARAM group, Sampa Events 


