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Ivan Sámel  
Má bohaté skúsenosti s expertným biznisom v oblasti 
Projektového manažmentu. Je majiteľom vzdelávacej firmy 
a poradenskej spoločnosti. Lektorskú prax začal vykonávať 
v roku 1996, od roku 2001 pravidelne prednáša projektový 
manažment pre komerčnú sféru (viac ako 300 kurzov). 
Formou webinárov vyučuje 3 predmety na 2 vysokých školách 
Má za sebou viac ako 200 hodín výučby cez nástroje tohto typu 
Je autorom viac ako 190 vzdelávacích video výstupov. Poskytne 
Vám neoceniteľné rady, na získanie ktorých by ste potrebovali 
násobne veľa času. 

 
 
 

 Anna Zelenková 
doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD.  pracuje na Ekonomickej fakulte 
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Doktorát a habilitáciu 
získala v odbore pedagogika. Okrem výučby odbornej angličtiny pre 
ekonomické študijné programy vypracovala predmety zamerané na 
efektívne prezentačné zručnosti  v angličtine a interkultúrne vzťahy 
v hospodárskej praxi. Pravidelne vystupuje na medzinárodných 
konferenciách doma i v zahraničí a rozvíja projekty ďalšieho 
vzdelávania učiteľov a podnikových zamestnancov. V rámci 
učiteľských mobilitných programov prednášala na viacerých 
zahraničných univerzitách v Českej republike, Turecku, Bulharsku, 
Lotyšsku, Litve a Poľsku. Je autorkou niekoľkých učebníc a dvoch 
monografií o interkultúrnom vzdelávaní. 
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Ján Dubnička 
Kouč osobného rozvoja, tréner a stratég pre dosahovanie vysokých 
výkonov top manažérov, športovcov,  jednotlivcov a tímov. Má za sebou 

viac ako 800 odkoučovaných hodín. Je facilitátorom a autorom knihy 

„Vytvorte si život, po akom túžite (2015).“ Venuje sa osobnému a 
kariérnemu rozvoju ľudí. Viedol  semináre o koučovaní na Univerzite 
Tomáša Baťu v Zlíne (2012) a koučovacie semináre na Fakulte 
podnikového manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes 
stojí na čele spoločnosti puzzle production, s.r.o. . 
 
 
 

 
 

 Libuše Chiara Hladeková 
od r. 1998 sa venuje joge a asi 10 rokov vedie kurzy jogy. Postupom času 
získala  výcvik kouča „Brief Coaching-u“. Je trénerom pamäti a trénerom 
jogy smiechu.  Poznatky z týchto oblastí jej ukazujú cestu k tomu, ako 
ľuďom uľahčiť  život na stoličke  a súčasne  im umožniť  maximálne využitie 
ich  potenciálu.  Všetky postupy sú  celkom jednoduché a vykonávateľné 
kdekoľvek, kedykoľvek a vedľa kohokoľvek.  
 
 
 

 
 

Klára Giertlová 
Medzinárodne certifikovaná profesionálna koučka a lektorka, mentorka 
koučov registrovaná ICF. Klára Giertlová je priekopníčkou koučovania na 
Slovensku. Od roku 1995 spolu s kolegami rozvíja prístup zameraný na 
riešenie vo všetkých oblastiach práce s ľuďmi. Najviac praktických 
skúseností získala v systemickom manažovaní, vo vzdelávaní dospelých a 
v koučovaní. Napísala prvú pôvodnú publikáciu o koučovaní, vydanú v 
slovanskom jazyku (2004). V roku 2005 založila na Slovensku tradíciu 
konferencií o koučovaní. Je zakladajúcou členkou Slovenskej asociácie 
koučov. Tiež je zakladajúcou členkou slovenskej pobočky ICF – 

Medzinárodnej federácie koučov. Koučuje a vedie vlastné kurzy, semináre a workshopy 
koučovania akreditované MŠ SR. Od januára 2011 je členkou medzinárodnej fakulty Solution 
Surfers so sídlom v Luzerne, najväčšej koučovacej školy vo Švajčiarsku. Ako jej jediná lektorka 
na Slovensku vedie dlhodobé kurzy Brief Coaching, akreditované ICF – Medzinárodnou 
federáciou koučov. 
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