
UMENIE EFEKTÍVNEHO 
ROZHODOVANIA

OBCHODNÍCI  
A OBCHODNÍ MANAŽÉRI

ZODPOVEDNÍ  
MANAŽÉRI A RIADITELIA

EXPERTI  
A ŠPECIALISTI

PROFESNÉ  
TÍMY

ČO MÁ SPOLOČNÉ MANAŽÉR 
A PROFESIONÁLNY HRÁČ POKRU?
Úspešný líder či obchodník potrebuje veľmi podobné (či dokonca rovnaké!) zručnosti ako profesionálny 
hráč pokru. Pokrový stôl je trh, kde hráči – rovnako ako firmy – usilujú o úspech s maximálnym 
využitím svojich schopností, zdrojov a obmedzených informácií, ktoré majú k dispozícii. Sledujú ako 
sa zachovajú ostatní hráči, ktorí sú ich konkurenciou…

KTO S NAMI HRÁ POKER  
A ZÁROVEŇ ZLEPŠUJE SVOJE ROZHODOVACIE SCHOPNOSTI?

Denne rozhodujú 
o situáciách, od ktorých 

závisia obchodné výsledky 
firmy. Denne vyjednávajú 
o cenách a hodnote ich 

tovarov či služieb.

Pravidelne robia 
strategické rozhodnutia, 

ktoré zásadne ovplyvňujú 
budúcnosť firiem a ich 

zamestnancov.

Kľúčoví odborníci, ktorí 
svojimi rozhodnutiami 

ovplyvňujú dôležité 
obchody, investície či 

prevádzkové záležitosti.

Skupiny či tímy, ktoré chcú 
spoločne zažiť netradičnú 
formu učenia aj zábavy, 

napríklad v rámci off-site či 
teambuildingu.



PREČO POKER
Lídri, manažéri a obchodníci čelia veľmi podobnému typu 
problémov ako hráči pokru vo svojej „práci.“ Ich cesta 
k úspechu a dosiahnutiu cieľov využíva podobné princípy a to 
znamená, že ich spôsoby rozhodovania sú veľmi podobné!

POKER NA WORKSHOPE
Hra nás sprevádza už od útleho detstva, ide o najprirodzenejší 
spôsob učenia. Hrou objavujeme svet. Preto moderné vzdelá-
vanie a rozvoj využíva tzv. gamifikáciu, učenie hrou.

V priebehu workshopu sa účastníci naučia hrať najpopulárnej-
šiu strategickú kartovú hru, Texas Hold’em Poker. Pochopia 
stratégie, ktoré využívajú profesionálni hráči pokru a zamerajú 
sa na ich uplatnenie vo svojej profesii. Všetko sa deje formou 
hry a následnej reflexie vlastného správania a rozhodovania. 
Veľkým prínosom býva schopnosť zmierniť vplyv emócií a ruti-
ny v rozhodovacích procesoch, v ktorých je to dôležité.

HLAVNÉ TÉMY
Intuitívne a racionálne rozhodovanie
Poker, spoločný jazyk pri rozhodovaní
Rozhodovacie metódy účastníkov
Racionálny proces rozhodovania
Rozhodovacie pasce
Matica výsledkov a rozhodnutí
Dobrá príprava na rozhodnutie
Ako hodnotiť rozhodnutia

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY 
Rozvíjané kompetencie:
Vedomé rozhodovanie
Sebapoznanie
Štruktúrovaná príprava rozhodnutia
Vedenie komunikácie
Skupinová spolupráca

Ovplyvnené KPI:
Každý ukazovateľ, kde hrá úlohu rozhodovanie.

POMER TEÓRIE/PRAXE: 25/75 %

Tím Art of Change hrá poker a zisťuje viac 
o svojich spôsoboch rozhodovania.

KONTAKTUJTE NÁS
Chcete sa dozvedieť viac alebo si rovno 
zahrať poker na workshope? Volajte 
alebo píšte. 

Art of Change Slovensko

+421 907 851 991 
events@artofchange.sk

www.artofchange.sk

Klára Starková
Member of the Executive Committee 
and COO at Generali CEE Holding

ČO HOVORIA KLIENTI
„Hranie pokru na workshope sme videli ako 
ideálnu kombináciu team-buildingu a poznania 
vlastných osobných tendencií pri rozhodovaní 
v biznise. Diskusia o spôsobe racionálneho 
rozhodovania v pracovnom kontexte bola 
užitočná a posunula nás výrazne dopredu. 

Večer prekonal naše očakávania, okrem 
zaujímavých poznatkov a diskusie sme sa aj 
neskutočne zabavili.“

„Hra je jeden z najefektívnejších spô-
sobov ako zjednodušiť život. Presne 
to sme robili ako deti, ale v dospelosti 
sme sa hrať zabudli.“

Albert Einstein


