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Resume

Ján Uriga je manažérom v spoločnosti Deloitte Slovensko. Je
zodpovedný za poskytovanie konzultačných služieb oblasti v
ľudských zdrojov (HCAS – Human Capital Advisory Services ).
Absolvoval doktorandské štúdium na Ústave experimentálnej
psychológie SAV so zameraním na sociálnu inteligenciu lídrov.
Aktívne vystúpil na niekoľkých zahraničných odborných
podujatiach. Pred príchodom do Deloitte pracoval na pozícii HR
managera vo verejnej správe a naposledy v medzinárodnej IT
spoločnosti, kde mimo bežnej HR agendy pracoval na globálnom
programe talent managementu, perfomance managementu a
remuneration.
Ján má predovšetkým skúsenosti v oblasti tvorby personálnych
stratégii, HR procesov, change manažmentu. Projektovo viedol aj
medzinárodné M&A projekty. Medzi jeho ďalšie kompetencie patrí
na riešenie zameraný coaching, leadership development
programy, vzdelávanie a posudzovanie výkonnosti zamestnancov.
Lektor:
FSEV BA, Trnavská univerzita v TT, MBA (Viedeň), konferencie,
Junior Achievements etc.
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Namiesto predstavenia sa ...
• Poznáte potreby svojich poslucháčov?
• Na aké hodnoty poukazujete?

• Poviete vždy na začiatku cieľ svojej prezentácie?
• Na konci si dosiahnutia cieľ a vyhodnotíte?
• Hodnotíte návratnosť svojej investície do vzdelávania mladých? Ako?
• Vzdelávacie inštitúcie – štátne sú pod paľbou verejnej kritiky.
Oprávnene?
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Pýtate sa…
• Ako viete zabezpečiť, aby vaša organizácia profitovala z programov
zameraných na rozvoj vašich zamestnancov ?
• Ako musíte nastaviť rozvojový program tak, aby ste dokázali z neho
vyťažiť čo najviac?
• Ako dokážete dlhodobo udržať také správanie lídrov, ktoré podporuje
prijímanie zmien a žiadanú firemnú kultúru?

Odpoveď treba hľadať v hlavách lídrov
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Spôsob učenia a osobná motivácia
• Posledných niekoľko rokov sledujeme zvýšený dôraz kladený na kvalitu
lídrov a ich rozvojové programy
• Organizácie sa viac ako inokedy rozhodli zameriavať k tvorbe
viac líderskych ako manažérskych profilov
Štúdia Time for Leadership Revolution z roku 2011 zistila, že iba
jedna tretina zo 14 000 lídrov a HR profesionálov potvrdila, že
programy rozvoja lídrov v ich organizáciách sú vysoko efektívne.
Podobne aj štúdia špecializovaného leadership tímu zo spoločnosti
Deloitte potvrdila, že iba 4,3% lídrov priznáva, že ich programy
rozvoja sú vysoko efektívne.
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Rozvojové a vzdelávacie programy
zlyhávajú hlavne preto, že neberú do
úvahy to, ako sa dospelí najlepšie učia
a čo ich motivuje k zmene.

Rozvoj ľudí sa stáva synonymom pre
zmenu.

Faktory, ktoré ovplyvňujú efektívny proces učenia
a rozvoja
Priamy benefit pre seba...
Prepojenie na ich osobný program...

Reflexia je spomalenie...

Osobná motivácia

Sebareflexia

Efektívny
proces
rozvoja

Reálne ciele

čo ich osobne, ich tímy blokuje pri napĺňaní cieľov
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Pozitívne výzvy

Navodiť produktívny stres...
dôvera, expert, určenie hraníc...
Vybrať zo svojho bezpečného miesta...
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Čo tieto informácie
znamenajú pra mňa? Pre
moju univerzitu? Mojich
kolegov? Apod.
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