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Informácie o šírení eBooku a autorských právach 
 
Autori tohto eBooku sú Dáša Černá Gejdošová a Oliver Černý. 
 
Hoci je eBook zdarma, je zakázané ho voľne šíriť. Ak ho chcete odporučiť vašim blízkym 
a známym, tešíme sa, ale urobte tak prosím na základe tohto linku: www.silnestranky.sk - 
tu si ho každý môže osobne stiahnuť zdarma. 
 
Za šírenie tohto linku, ale najmä informácií o talentoch a silných stránkach 
prostredníctvom vašich dostupných kanálov, vrátane sociálnych sietí, vám vopred 
ďakujeme. 

 
Ďakujeme tiež za váš záujem o eBook, ktorý je zameraný na talenty a silné stránky. 
Voláme sa Dáša a Oliver. Už niekoľko rokov pracujeme s rozvojom talentov a silných 
stránok podľa unikátnej metodiky talentov (GALLUP®), čo nás nesmierne napĺňa.  
K tejto metodike sme sa dostali prostredníctvom spolupráce s odborníkom v tejto oblasti, 
s Janom Mühlfeitom, bývalým prezidentom Microsoftu pre Európu.  
 
V eBooku sa dozviete, v čom môže byť pre vás poznanie a práca na vašich talentoch a 
silných stránkach prospešná. Aby sme vás inšpirovali, pripravili sme pre vás niekoľko 
otázok. Pozorne si ich prečítajte a pravdivo na ne odpovedajte: 

1. Chceli by ste poznať vaše talenty, silné stránky a slabiny? 
2. Chceli by ich rozvíjať najspoľahlivejším spôsobom, aký je v súčasnosti k 

dispozícii? 
3. Chceli by ste vedieť, ako čo najefektívnejšie do talentov investovať tak, aby sa 

z nich stali silné stránky? 
4. Chceli by ste vedieť eliminovať a nahradiť vaše slabé stránky? 
5. Chceli by ste vy aj vaši blízki, kolegovia či známi 

každý deň žiť život snov, mať kariéru snov, nájsť 
zmysel života a byť vždy a za každých okolností 
sám sebou - autentický? 

 
Pokiaľ ste si na väčšinu otázok odpovedali kladne, 
prečítajte si tento eBook. Dočítate sa tiež, ako nám 
pomohlo poznanie a rozvoj našich silných stránok. 

  

          1. Úvod 
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2.1 Talenty a silné stránky 

 
„Väčšina ľudí si myslí, že vedia, v čom sú dobrí. Zvyčajne sa mýlia... A napriek tomu, človek by 
mal konať iba na základe svojich silných stránok.“  
 
Peter Drucker - jeden z hlavných mysliteľov 20.storočia v oblasti riadenia a podnikania, 
expert v biznise.   
 
 
Viete, prečo je dobré poznať svoje talenty a silné stránky? Podľa prieskumov spoločnosti 
GALLUP® ľudia, ktorí denne využívajú svoje silné stránky, majú šesťkrát väčšiu 
pravdepodobnosť, že ich práca bude baviť a trikrát vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať 
vynikajúcu kvalitu života. Napriek tomu až 80 % ľudí nepozná svoje talenty a nemajú tak 
príležitosť premeniť ich na silné stránky.  
 
Častokrát sme svedkami tvrdenia: „... ja sa na nič nehodím, nemám na nič talent“. Dobrou 
správou pre každého je, že toto tvrdenie nie je pravdivé. GALLUP® totiž zistil, že každý 
človek na svete sa narodí s talentami, ktoré sú jedinečné a teda nikto iný nemá ich 
rovnakú kombináciu a silu. Je to niečo ako DNA. Otázkou je, ako skoro človek zistí, čo sú 
jeho talenty, začne na nich pracovať a rozvíjať ich tak, aby sa stali jeho silnými stránkami. 
Poďme sa teda spoločne do toho pustiť. 
 
Každý človek má jedinečnú kombináciu talentov, vedomostí  a zručností, ktoré sa 
nazývajú silné stránky. GALLUP® zistil, že ak ľudia rozumejú silným stránkam 
a používajú ich, znamená to doslova transformáciu ich životov.  

2.2 Správny smer na dosahovanie cieľov 

Silné stránky tvoria talenty, vedomosti, zručnosti a prax. Ak si vytýčite ciele na základe 
poznania týchto daností, budete ich dosahovať oveľa ľahšie a jednoduchšie. Prečo? 
Pretože činnosti, ktoré budete pri ich dosahovaní vykonávať s vášňou vám pôjdu ľahko, 
budete pri nich vo „flow“.  
 
Čo je flow? Podľa M.Csikszentmihalyiho je to stav, kedy sú ľudia natoľko zabraní do 
určitej činnosti, že im pri nej akoby nezáležalo na ničom inom. Prežívanie tejto činnosti je 
pre nich natoľko radostné, že ju ľudia budú vykonávať aj za cenu veľkých nákladov, a 
to iba kvôli činnosti samotnej.  
 
A viete kedy ste vy vo flow? Keď vykonávate činnosti súvisiace s vašimi talentmi a 
silnými stránkami.  

       2. Čo sú silné stránky, prečo a ako je dobré ich poznať 
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Aby ste lepšie chápali, čo nám prináša poznanie silných stránok v našich životoch, 
dozviete sa to prostredníctvom našich príbehov. 

3.1 Príbeh – Dáša Černá Gejdošová 

Volám sa Dáša Černá Gejdošová a vždy som bola v centre diania. Každý poznal mňa 
a bolo to aj naopak, do všetkého som sa zapájala. Keď som bola malá, tak si rodičia 
losovali, kto sa mi bude poobede venovať. Bolo to preto, lebo som sa neustále na niečo 
vypytovala a za každou odpoveďou nasledovala ďalšia otázka prečo? 
 
Dnes už viem, prečo som sa takto správala a čím to vlastne bolo spôsobené – viď moju 3. 
silnú stránku Zvedavá. Bolo to na základe mojich TOP 5 silných stránok, ktoré sú 

nasledovné: 
 
1. Activator® – Akčná 
2. Woo® – Spoločenská 
3. Input® – Zvedavá 
4. Communication® – Komunikatívna 
5. Connectedness® – Prepájajúci  
 

Do všetkého, do čoho som sa v živote pustila boli vždy iba oblasti, v ktorých som mohla 
uplatniť svoju tvorivosť, komunikáciu, stretávanie sa s množstvom ľudí a zapájať ich do 
rozličných aktivít. Pred pár rokmi som začala spolupracovať s Janom Mühlfeitom, a tak  
som sa dostala k dotazníkom (testom) silných stránok Gallup®. 
Až na základe môjho dotazníka silných stránok a získania ich definícií som zistila, že 
počas môjho života som intuitívne zapájala väčšinu svojich silných stránok do všetkého, 
čo som robila. Aj spolupráca s Janom Mühlfeitom bola synergiou mojich 3 silných stránok: 
Akčná, Komunikatívna a Spoločenská. A ako sa to vlastne začalo? Vybrala som sa na 
seminár do Prahy kde prednášal Jan Mühlfeit. 
Keď skončila jeho prednáška, čakalo na fotenie a prehodenie pár slov s Janom mnoho 
ľudí. Na seminári totiž bolo okolo 600 účastníkov. Počkala som si úplne na koniec a pri 
počúvaní, čo mu ľudia predo mnou hovoria, som si začala pripravovať, čo Janovi vlastne 
poviem. Zostala som trochu nervózna a stále som si nebola istá voľbou tých správnych 
slov a tak som si povedala, že budem sama sebou – autentická. Bola som v duchu 
presvedčená o tom že Jan bude chcieť so mnou spolupracovať. Podala som mu vizitku so 
slovami, že tu je môj kontakt, aby sme sa vedeli spojiť, a že sa volám Dáša. Aby si ma 
zapamätal povedala som mu, že moja prezývka je „Duracell“, a že budem nesmierne 
rada, ak budeme spolupracovať. Po návrate domov som si znovu zrekapitulovala 
prednášku a spolu s manželom sme nahrali audio, ktoré sme Janovi Mühlfeitovi poslali. 

          3. Naše príbehy 
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Ten reagoval, dá sa povedať obratom, s tým, že sme presne vystihli všetky 4 základné 
body jeho prednášky, a že keď sa vráti do Prahy, stretneme sa. A to bol začiatok našej 
spolupráce, ktorá sa zrodila na základe toho, že som sa pustila do akcie a bola som 
presvedčená, že uspejem. 
 
Silné stránky mi veľmi pomáhajú vo vzťahoch a aj v manželstve. Môj manžel Oliver je 
veľký systematik, doťahovač a maximalizátor. Čokoľvek robíme, a to dokonca spolu aj 
podnikáme, musí byť urobené nie na 100%, ale 200%. Je to úžasné, lebo veci sa hýbu 
vpred. Na druhej strane takéto silné stránky zároveň niekedy znamenajú prísnosť až 
direktívnosť. Na začiatku, keď sme začali spolu žiť a nepoznala som Oliverove silné 
stránky, tak sme sa často pochytili a nikam sa neposunuli. Brala som jeho prísnosť 
a maximalizátorstvo za útok na moju osobu. Zmenila som postoj až vtedy, keď som sa 
dozvedela definície jeho silných stránok. Takto sme spoločne vytvorili harmonický vzťah. 

3.2 Príbeh – Oliver Černý 

Volám sa Oliver a tu je mojich TOP 5 talentov: 
 
1. Responsibility® – Zodpovedný 
2. Achiever® – Produktívny 
3. Learner® – Učiaci 
4. Maximizer® – Maximalizujúci 
5. Connectedness® – Prepájajúci  
 
Možno vám to na prvý pohľad veľa nenapovie, ale skúsim 
vám to vysvetliť na časti môjho životného príbehu a na 
mojich silných stránkach a povahových vlastnostiach.  

 
Väčšinu môjho života som sa „tváril“ ako introvert. Pomerne ťažko som nadväzoval 
kontakty a budoval vzťahy. Navonok som pôsobil ako uzavretý, neprístupný, direktívny, 
zásadový a prísny človek, hoci som celkom taký nebol. Táto charakteristika súvisí s tým, 
že dodržujem pravidlá a držím sa zvolenej etiky. Súvisí to s talentom Responsibility® – 
Zodpovedný. O vystupovaní pred hromadou ľudí už ani nehovorím. Moja povaha 
„introverta“ tak trochu korešpondovala s mojim pôvodným povolaním – som 
vyštudovaný IT manažér, ktorý sa IT technológiami zaoberá už pekných pár rôčkov.  
 
Nielenže mi častokrát ľudia nerozumeli, ale mnohokrát som si nerozumel ani sám. Bol 
som skrátka taká neobvyklá a „ťažká“ povaha. Nie že by som s ľuďmi dobre nevychádzal, 
to nie. Ale vzťahy sa začali zlepšovať až vtedy, keď ma ľudia bližšie spoznali. A táto 
skutočnosť sa dosť odlišovala od toho, ako som navonok vystupoval a ako som sa „tváril“, 
kto som.  
Táto charakteristika súvisí so silnou stránkou Connectedness® – Prepája. Ja som vlastne 
vždy vo svojom podvedomí cítil, že všetci ľudia sme vzájomne nejakým spôsobom 
prepojení. Preto som sa vždy snažil o ochranu prírody a o vzájomnú náklonnosť ľudí ako 
takých.  
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A ešte som mal v partnerstve nie veľmi obľúbenú vlastnosť – prchkosť. Vedel som sa 
veľmi rýchlo naštvať, ak sa veci neodvíjali podľa mojich predstáv a plánov. Až keď som 
zistil, že som Maximizer®, pochopil som, prečo som takto konal. Doposiaľ mi takéto 
správanie bralo veľmi veľa energie a negatívne vplývalo na moje okolie, čo sa dnes už 
nedeje.  
 
A ešte by som sa rád s vami podelil o to, ako mi poznanie mojich silných stránok a silných 
stránok mojej manželky Dášky pomohlo v našom vzťahu. Z našej veľkej zaľúbenosti nám 
postupne vzťah „vyzrel“ do niečoho krásneho a úžasného. Nie že by sme sa nikdy 
nepohádali. Myslím si, že úplne bezkonfliktný partnerský vzťah ani nejestvuje. Je to skôr 
o tom, že partneri by nemali chcieť toho druhého zmeniť na „svoj obraz“. Mali by tak 
trochu vypnúť svoje „rozprávanie“ a „presvedčovanie“ a viac zapnúť „počúvanie“ toho 
druhého. Keď človek viac partnera počúva a menej rozpráva, tak sa vie lepšie vžiť do jeho 
situácie, čo druhá strana cíti a ako danú situáciu vníma. A vtedy človek inklinuje k silnej 
stránke, ktorá je v budovaní priateľstva a vzťahu veľmi potrebná – Emphaty® – 
Empatický. Túto silnú stránku mám na 14. mieste. Jednoduchá rada v partnerskom 
vzťahu znie: vypnite rozprávanie a zapnite a posilnite „príjem“. 
 
Úplný obrat nastal vtedy, keď sme si s Dáškou spravili testy silných stránok a talentov od 
GALLUP® – CliftonStrengths®. To nám úplne otvorilo oči a oveľa lepšie sme pochopili 
správanie sa toho druhého, a to najmä v kritických situáciách. To nás ešte viac v oblasti 
empatie posunulo. Odvtedy sa chápeme, rešpektujeme a vžívame sa do toho, čo partner 
v jednotlivých okamžikoch zažíva a ako sa cíti. A to nám spoločne prináša Harmóniu – 
Harmony®, ako moju silnú stránku na 15. mieste. 
 
Keď sa dnes s odstupom času pozrieme na to, že poznáme naše silné stránky a začali sme 
na nich budovať naše životy, musíme povedať, že ich znalosť posunula nielen kvalitu 
našich životov a vzťahov, ale aj úroveň našich pracovných procesov.  
Dnes už ani nechceme pomyslieť na to, kde by boli naše životy, keby sme si navzájom 
nepoznali svoje silné stránky a denne na nich nestavali nielen osobné, ale aj pracovné 
vzťahy, úlohy, dovolenky – skrátka naše každodenné životy. 
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Z prieskumov GALLUP® sme sa dozvedeli, že v súčasnosti približne 84% pracovne 
aktívnych ľudí nemá pocit, že využíva svoje talenty a silné stránky v práci každý deň. 
V prenesenom zmysle slova tak môžeme povedať, že ľudstvo 
funguje iba na necelú pätinu svojho potencionálneho výkonu. 
Je to smutné, pretože ľudia nielenže sami seba nepoznajú, ale 
častokrát ani nevedia, prečo sú na tomto svete. Chýba im 
dosiahnutie vrcholu v Maslovovej pyramíde, ktorý sa nazýva 
sebarealizácia. Je to zdravie, šťastie, radosť, úspech a celkový 
zmysel života. Až 6 miliárd ľudí tak ani nevie, že prichádza 
o väčšinu výhod a životných potešení (kedy ste vo flow), na 
základe toho, že nepoznajú svoje silné stránky. 

 
Jim Clifton (CEO Gallup®) si 
myslí, že toto percento je ešte 
nižšie, pretože na základe 
celosvetových prieskumov 
Gallup® zistil, že o prácu sa 
celkovo uchádza asi 3 miliardy 
ľudí. V skutočnosti však pracuje 
iba 1,2 miliardy. Z nich približne 
16% si myslí, že pri práci 
využívajú svoje talenty a silné 
stránky, čo je 192 miliónov ľudí. Z 
celkovej populácie ľudstva, ktorá 
sa uchádza o prácu, je to menej ako 
6,5%. 

Jim Clifton, CEO Gallup® a Dáša Černá Gejdošová 
 
Rozpamätajte sa, keď ste prednedávnom niekam cestovali, ako sa správali ľudia, najmä vo 
väčších mestách ako napríklad v pražskom metre alebo v bratislavskej MHD. Možno si 
spomeniete rovnako, ako sme to videli aj my, že väčšina ľudí bola veľmi pochmúrna, 
nevšímavá a pesimisticky naladená. Šírili okolo seba až taký negatívny pocit, že sa vám 
zdalo, že ak by im niekto ponúkol lieky „na uspanie“, tak by polovica z nich po lieku 
siahla bez mihnutia oka. Aj vám sa zdá, že to nie je celkom v poriadku? 
  

            4. Smutný príbeh, ktorý žije 84% populácie 

84% 

SMUTNÝ 
PRÍBEH 
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Určite poznáte ľudí vo svojom okolí, ktorí sú úspešní, milí, šťastní a pomáhajú všetkým 
navôkol. Sme si istí, že väčšina z činností, ktoré vykonávajú, je postavená na ich silných 
stránkach a talentoch. A je úplne jedno, či tak konajú vedome alebo nevedome. Chcete aj 
vy patriť medzi týchto 16% úspešných a šťastných ľudí? 
 
Spoznajte vaše silné stránky a silné stránky vašich najbližších a zmeňte tak vaše životy. 
A to nielen v oblasti kariéry, ale vo všetkých oblastiach.  
 
V súvislosti s ojedinelým úspechom na základe poznania 
silných stránok vám uvedieme príbeh Jana Mühlfeita. Ako 
chlapec z dediny vyštudoval univerzitu v Prahe a začínal ako 
vrátnik na Strahove. Na základe tvrdej práce a spoznania 
svojich silných stránok sa za pár rokov postupne vypracoval 
a dostal do firmy, v ktorej radil Billovi Gatesovi, kde má 
Microsoft® investovať svoje peniaze. Jan vybudoval tím, 
ktorý bol 4 roky po sebe najúspešnejší v celom Microsofte®, 
a to na základe silných stránok jeho členov. Zabezpečil tak 
úspech na všetkých frontoch: zamestnanci chodili s radosťou 
do práce, zvýšili sa tržby a zisky Microsoft®, zamestnanci 
dostávali vyšší plat a logicky – zákazníci Microsoftu® boli 
tiež spokojnejší. 
 
Všetko toto sa môže splniť aj vám, ak urobíte prvý krok – spoznáte vaše silné stránky, 
stotožníte sa s nimi, začnete ich podporovať, rozvíjať a postavíte na nich svoj každodenný 
život. Vo všetkých oblastiach. 

www.silnestranky.sk  - fungujú aj na mobilných zariadeniach 
 

            5. Výnimočný príbeh, ktorý žije 16% populácie 

ĽUDIA, ktorí majú príležitosť 
využiť svoje CliftonStrengths® 
talenty sú: 
 

6x 

Online test talentov CliftonStrengths® 
odhalí vašich 34 talentov. 
 
Zistí tak vaše talentové DNA. To vysvetľuje 
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„Tímy, ktoré využívajú svoje silné stránky, dosahujú lepšiu výkonnosť. Bodka.“ 

 

  
Zvýšená produktivita a predaj. Vyššia 
angažovanosť zamestnancov. Nižšia fluktuácia. 
 
Aké sú tieto zlepšenia pre vás a vašu 
organizáciu? 
A ak necháte takéto prírastky výkonu len tak,  
ako dlho to takto ešte vydržíte? 
 
Momentálne zrejme neviete rozvíjať 
zamestnancov a manažérov na základe 
výsledkov ich CliftonStrengths® 
talentov. Uľahčíme Vám to: 

• Vy dajte svojmu tímu príležitosť zistiť 
pomocou hodnotenia CliftonStrengths®, 
čo robia najlepšie. 

• My s nimi uskutočníme zmysluplné 
rozhovory o tom, ako môžu využiť svoje 
CliftonStrengths® talenty pre úspech. Aj 
pre váš úspech. 

 

ZAMESTNANCI, ktorí sa 
môžu rozvíjať na základe 
silných stránok majú: 
 

7% - 23% 
vyššiu angažovanosť vo svojej 
práci 
 

8% - 18% 
vyšší výkon 
 

20% - 73% 
nižšiu fluktuáciu 

            6. Ľudia a tímy, ktoré poznajú svoje talenty 

ĽUDIA, ktorí majú príležitosť využiť 
svoje CliftonStrengthsÒ talenty sú: 
 

6x 
Pravdepodobne viac angažovaní vo 
svojej práci 
 

6x 
pravdepodobne viac súhlasia s tým, 
že majú možnosť každý deň robiť to, 
čo vedia robiť najlepšie 
 

3x 
pravdepodobne viac vykazujú 
vynikajúcu kvalitu života 

Online test talentov CliftonStrengths® odhalí 
vašich 34 talentov.  

Zistí tak vaše talentové DNA. To vysvetľuje 
jedinečné spôsoby dosahovania vašich cieľov:  

1. budovaním vzťahov,  
2. strategickým myslením,  
3. vykonávaním plánov a  
4. ovplyvňovaním ostatných.  

Prieskum GALLUP® zistil, že ľudia, ktorí́ 
poznajú a používajú svoje talenty 
CliftonStrengths®, sú:  

• viac angažovaní ́ v práci 	
• produktívnejší ́ vo svojich úlohách 	
• šťastnejší a zdravší 	
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Pokiaľ sa chcete o typoch testov (dotazníkov) talentov a silných stránok dozvedieť viac, 
GALLUP® ponúka 3 druhy.  
 

1. Pre 10 – 14 ročných test StrengthsExplorer®, angličtina, 78 otázok, výsledkom je 10 
talentov, z toho TOP 3 najsilnejších, 3 výstupy v angličtine. 

2. Pre 15+ a dospelých test CliftonStrengths®, 177 otázok s výberom jednej z dvojice 
výrokov, časový limit na otázku je 20 sekúnd, výsledkom je 34 talentov, viac 
výstupov, z toho hlavný v angličtine. 

3. Kariérny / budovateľský test Builder ProfileÔ (BP10 Ô), 120 otázok v 3 sekciách, 
výsledkom je 10 talentov, z toho TOP 4 najsilnejších.  

7.1 Typy testov GALLUP® 

Kompletný test CliftonStrengths® vám odhalí všetkých 34 talentov. Môže si ho robiť 
každý od veku 14 rokov. Po jeho vypracovaní získate nasledovné popisy (reporty) vašich 
talentov: 
1. hlavný 25-stranový report vašich 34 talentov 
2. TOP 5 talentov s ich všeobecným popisom 
3. TOP 5 talentov s vašim personalizovaným popisom 
4. stručný popis všetkých vašich 34 talentov zotriedených podľa poradia dôležitosti  
 
Kariérny test BP10 Ô vám odhalí vašich 10 kariérnych talentov. Po jeho vypracovaní 
získate popis (report) vašich kariérnych talentov s nasledovnými informáciami: 
1. stručný popis vašich 10 kariérnych talentov zotriedených podľa poradia dôležitosti 
2. popis vašich prvých 4 najsilnejších kariérnych talentov 
 
Detský test StrengthsExplorer® pre deti vo veku 10 – 14 rokov. Konkrétny vek je na 
posúdení rodičov, tento test môže urobiť aj mladšie dieťa v závislosti od jeho vyspelosti.  
Po jeho vypracovaní získate nasledovné popisy (reporty) detských talentov: 
1. podrobný popis TOP 3 detských talentov (z 10 možných) 
2. dva manuály, jeden pre vaše dieťa a druhý pre vás, v ktorých nájdete prvé kroky pre 

spoznanie talentov vášho dieťaťa. 
 
V skutočnosti je rozhodnutie, ktorý test si má dieťa urobiť je na rozhodnutí rodičov, a to 
v závislosti na celkovej vyspelosti dieťaťa. Poznáme prípad, keď si test pre dospelých 
spravilo s adekvátnymi výsledkami 12-ročné dieťa.  

 

         7. Typy testov silných stránok 
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Dotazník CliftonStrengths® alebo BP10 Ô je vhodný najmä pre podnikateľov, firmy, 
manažérov, lídrov ale aj pre celé pracovné tímy. Nielenže ľudia odhalia svoj potenciál 
a vytvoria korektné a pevné vzťahy, ale aj sa zvýši ich angažovanosť, lojálnosť, 
workbalance a obchodnícke zručnosti. Automaticky sa zvyšuje obrat a zisk spoločností. 
Takto vedia eliminovať stres, vyhorenie, čo je veľmi dôležité v dnešnej online dobe.  

 
Ak ste sa naozaj rozhodli, že chcete odomknúť svoj potenciál a spoznať svoje talenty a 
silné stránky, tak vám gratulujeme a nepoľavujte. Samotný test talentov však nestačí.  
 
Je to iba prvý krok na životnej ceste.  
 
Aby ste vedeli vaše reporty talentov CliftinStrengths® prakticky uchopiť, je dôležitý ďalší 
krok: 
Ten spočíva v tom, že vám konzultant podľa metodiky GALLUP® vysvetlí, akým 
spôsobom uvažujete, cítite a správate sa. Tiež to, akým spôsobom vytvárate vzťahy, ako 
dokážete vplývať na ľudí, ako veci realizujete a v čom spočíva vaša stratégia. To sú 4 
domény talentov. 
 
Pretože podľa tejto metodiky pracujeme už niekoľko rokov, podávame vám pomocnú 
ruku nielen prostredníctvom konzultácií, ale aj workshopov, tréningov a prednášok. 
Toto všetko realizujeme nielen pre vás ako jednotlivca, ale aj pre váš pracovný, či 
podnikateľský tím alebo pre vášho partnera a rodinu. 
 
Našu základnú ponuku v tejto oblasti nájdete na našej webovej stránke: 
 
https://silnestranky.sk/testy-konzultacie-dospely/#balicek  

 
Záverom ešte 1 cenná informácia. GALLUP® vyvinutá 
metodika je unikátna nielen tým, že odhalí vaše talenty a 
slabé stránky. Ale vás aj prevedie, ako vaše talenty 
premeniť na silné stránky. Ako nahradiť slabé stránky tak, 
aby v každej životnej situácii ste pevne stáli na vašej 
unikátnosti, ktorú nemá nikto iný, iba vy. 
 
Prácu s metodikou GALLUP® oceňujeme aj preto, lebo sa 
neustále vylepšuje a zdokonaľuje. GALLUP® totiž zistil, 
že v čase sa nevyvíjajú iba technológie, ale najmä my, 
ľudia. 
 

         8. Ako a v čom vám vieme pomôcť 
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Ďakujeme za stiahnutie tohto eBooku, ktorý ale je napísaný už pár rokov.  
 
Pracujeme totiž na novom eBooku, o ktorom vás po jeho dokončení budeme radi 
informovať.  

Pridajte sa do uzavretej Facebook skupiny 

Ak chcete patriť do komunity ľudí, ktorých téma talentov zaujíma, pridajte sa do uzatvorenej FB 
skupiny:  
 
https://www.facebook.com/groups/SilneStranky/ 

 

 
 
Pokiaľ ste tu nenašli všetky odpovede alebo máte akékoľvek otázky k téme talentov, 
kontaktujte nás prosím tu: 

Ako sa s nami môžete spojiť 

Občianske združenie Myslenie prvej ligy 
 
www.silnestranky.sk  
www.myslenieprvejligy.sk 
info@silnestranky.sk  
 
Dáša Černá Gejdošová 
+421 948 447 430 
 
Oliver Černý 
+421 908 715 700 

          Poďakovanie na záver 

 


