PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1
V novootvorenom štvorhviezdičkovom hoteli bola na pozíciu generálnej riaditeľky prijatá
manažérka, ktorá pôvodne pôsobila ako riaditeľka banky. Počas predchádzajúcich pracovných
skúseností nadobudla zručnosti v oblasti riadenia podniku, no v čase nástupu na novú pozíciu
nemala žiadne skúsenosti a odborné vzdelanie zamerané na sektor cestovného ruchu.
Vzhľadom na obmedzené finančné a ľudské zdroje hotela (malý podnik) sa riaditeľka zamerala
na možnosti vzdelávania poskytované inými organizáciami.
V rámci projektu EU Tourism Mentoring bola zverejnená výzva na zapojenie sa do projektu v
úlohe mentorovaného a získať tak podporu mentora pôsobiaceho v turizme, vyškoleného
prostredníctvom workshopov realizovaných počas projektu. Keďže mentoring predstavoval
pre manažérku veľmi efektívny spôsob nadobudnutia rôznych poznatkov spojených s riadením
hotela a zručností nevyhnutných pre ďalšie pôsobenie v tomto odvetví, rozhodla sa zapojiť do
projektu EU Tourism Mentoring ako mentorovaná.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Profil mentora:
Mentorka bola absolventkou doktorandského štúdia zameraného na cestovný ruch a spoločné
stravovanie, počas ktorého viedla semináre z ekonomických predmetov. Vedeckú oblasť
pôsobenia na katedre venovala skúmaniu ekonomickej efektívnosti investičných projektov
ubytovacích zariadení. Výsledkom bádania bol návrh softvérového nástroja na výpočet
efektívnosti investovania.
Dva roky pôsobila ako produktová manažérka incomingového tour-operátora LG TRADE a tri
roky ako prevádzkarka penziónu vo Vysokých Tatrách. Ako lektorka viedla odborné prednášky
pre Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu.
Stála pri znovuotvorení štvorhviezdičkového hotela po šesťročnej rekonštrukcii, v ktorom
pôsobila ako hotelová manažérka.
Profil mentorovaného:
Pred nástupom na pozíciu riaditeľky v hoteli pôsobila mentorovaná štrnásť rokov ako riaditeľka
banky. Popri tejto práci sa venovala riadeniu agentúry poskytujúcej vzdelávacie služby so
zameraním na školenia pre firmy a osobný rozvoj.
Mentorovaná dostala príležitosť začať novú kariéru ako generálna riaditeľka
štvorhviezdičkového hotela, pričom vystupuje predovšetkým ako manažérka predaja
a prevádzkarka a je zodpovedná za riadenie hotelovej reštaurácie a wellness centra.
MENTORINGOVÉ STRETNUTIA
Podľa podmienok projektu bola mentorka povinná poskytnúť mentorovanej dvadsaťštyri
hodín konzultácií vo forme osobných či virtuálnych stretnutí. Ešte pred prvým stretnutím
mentorka vysvetlila mentorovanej koncept mentoringového programu, jeho ciele, úlohy a
zodpovednosť mentora a mentorovaného.
Mentoringová dvojica uprednostňovala osobné stretnutia. Očakávania od mentoringového
programu, ktoré mentorovaná uviedla v prihláške, zahŕňali:
- oboznámiť sa s osobitosťami hotelového manažmentu;
- získať odborné vedenie a podporu pri cenotvorbe hotelových služieb – kalkulácie cien jedál,
ubytovania;
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- získať informácie o špecifikách hotelového manažmentu – možnosti odlíšenia sa od
konkurencie;
- ako zabezpečiť riadenie úseku gastronómie (food & beverages)
Mentorka pomohla mentorovanej identifikovať oblasti, v ktorých by sa chcela rozvíjať, a
stanoviť ciele mentoringového vzťahu. Spoločne sa dohodli na úlohách a rolách mentora a
mentorovaného, ich zodpovednosti i forme mentoringových stretnutí.
CIELE
Ciele mentoringového vzťahu stanovené mentorovanou zahŕňali:
1) Rozhodnúť o tom, či udržať prevádzku hotelovej reštaurácie a wellness centra alebo
prenajať priestory;
obdobie: štyri týždne
2) Zatraktívniť hotelovú reštauráciu a kaviareň pre vyššiu príjmovú skupinu;
obdobie: dva týždne
3) Pripraviť marketingovú stratégiu a marketingový plán pre novootvorený
štvorhviezdičkový hotel;
obdobie: jeden mesiac
PODROBNÝ PLÁN STRETNUTÍ:
 Prvou témou, na ktorú sa mentorka a mentorovaná zamerali, bola otázka udržania
prevádzky hotelovej reštaurácie a wellness centra. Keďže mentorovaná mala rozhodnúť o tom,
či prevádzku týchto zariadení udržať alebo priestory prenajať, bolo nevyhnutné, aby sa
oboznámila so všetkými aspektmi ich prevádzky a riadenia.
 Mentorka pomohla mentorovanej zorientovať sa v problematike spojenej s prevádzkou
reštaurácie a wellness centra a s výzvami, ktorým by vedenie hotela mohlo čeliť v súvislosti s
ich udržaním. Dvojica sa sústredila aj na otázky finančného riadenia a propagácie s cieľom
poskytnúť mentorovanej informácie potrebné pre zhodnotenie príležitostí a hrozieb, ktoré by
predstavovalo udržanie týchto hotelových zariadení.
 Počas ďalšieho stretnutia venovala mentoringová dvojica pozornosť ďalšej úlohe, ktorou
bolo vypracovanie marketingovej stratégie a plánu pre štvorhviezdičkový hotel, ktorý mala
mentorovaná predstaviť majiteľovi hotela. Hoci mentorovaná mala predošlé skúsenosti s
propagáciou, nemala dostatočné vedomosti o špecifikách marketingových aktivít v turizme a
hotelierstve. Lehota na vypracovanie návrhu marketingovej stratégie bola dva týždne.
 Mentorka prebrala s mentorovanou základné náležitosti marketingového plánu hotela. Na
základe vedomostí získaných počas štúdia a pracovných skúseností zo svojho pôsobenia na
fakulte cestovného ruchu bola mentorka schopná poskytnúť mentorovanej teoretické poznatky
a praktické rady pri príprave marketingového plánu.
 Počas posledného stretnutia sa mentoringová dvojica zamerala na konkrétne otázky
spojené so zvýšením atraktívnosti hotelovej reštaurácie a kaviarne pre vyššiu príjmovú
skupinu a prispôsobením služieb pre firemných klientov. Jedným z navrhnutých riešení bolo
založenie privátneho klubu vo forme kabaretu.
VÝSLEDKY
Mentor:
Mentorka s dlhoročnými skúsenosťami v sektore turizmu vnímala svoju účasť na aktivitách
projektu predovšetkým ako skvelú príležitosť na nadviazanie nových kontaktov a získanie
nového pohľadu na otázky spojené s jej výskumnou činnosťou. Navyše jej mentoringové
stretnutia umožnili v praxi overiť a prehĺbiť mentoringové zručnosti získané počas realizácie
projektu a využiť ich pri budovaní vlastnej kariéry. Mentorka bola spokojná aj s výberom
mentorovanej, keďže jej profesionálne záujmy boli v súlade s potrebami a požiadavkami
mentorovaného.
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Mentorovaný:
Vďaka mentoringovým stretnutiam mala mentorovaná možnosť veľmi rýchlo sa oboznámiť so
špecifikami hotelového manažmentu a nadobudnuté vedomosti aplikovať tak pri každodennom
riadení hotela, ako aj pri plánovaní ďalšieho rozvoja hotela v dlhodobom horizonte. Svoje
manažérske zručnosti prispôsobila a ďalej rozvíjala s ohľadom na osobitosti
sektora turizmu. Mentoringový vzťah pokračoval aj po ukončení formálneho programu
realizovaného v rámci projektu EU Tourism Mentoring.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 2
Motiváciou pre zapojenie prvej mentorovanej do projektu EU Tourism Mentoring bolo získanie
podpory pri realizácii jej podnikateľského zámeru. Mentorovaná nikdy predtým nepôsobila v
sektore turizmu, vnímala možnosť zapojiť sa do projektu nielen ako skvelú príležitosť na
získanie nových informácií, ale aj na konzultovanie svojho podnikateľského zámeru so
skúseným profesionálom.
Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti s podnikaním si mentorovaná dobre uvedomovala
rôzne prekážky, ktoré môžu brániť podniku dosahovať dlhodobý a stabilný rast. Z tohto dôvodu
očakávala od projektu predovšetkým vedenie zo strany mentora zamerané na spracovanie
podnikateľského plánu, na základe ktorého by mohla žiadať o úver, úpravu inovatívneho
produktu a následné vypracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie, či aj samotné
riadenie podniku v sektore cestovného ruchu.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Profil mentora:
V sektore cestovného ruchu začala mentorka pracovať ako sprievodkyňa už vo svojich
osemnástich rokoch. V roku 2004 založila agentúru, ktorú o tri roky transformovala na cestovnú
kanceláriu. Špecializuje sa na ponuku doplnkových služieb najmä pre zahraničných
návštevníkov a cykloturistov.
V súčasnosti ukončuje doktorandské štúdium na Katedre služieb a cestovného ruchu na
Ekonomickej univerzite, ktoré sa rozhodla absolvovať, aby praktické skúsenosti doplnila
odbornými poznatkami. Popri štúdiu absolvovala aj tréning mentorov v rámci projektu EU
Tourism Mentoring.
Profil mentorovaného:
Mentorovaná sa prihlásila do projektu s cieľom získať podporu pri zakladaní vlastného podniku
v sektore cestovného ruchu so zameraním na „incoming tourism“ formou sprevádzania malých
skupín. Hoci sa o oblasť cestovného ruchu zaujímala už od čias štúdia na vysokej škole, v
tomto odvetní nikdy nepracovala.
Hoci mentorovaná nadobudla určite podnikateľské skúsenosti, od mentoringu očakávala
predovšetkým vedenie, ktoré by jej pomohlo vypracovať dobrú marketingovú a komunikačnú
stratégiu a podnikateľský plán, na základe ktorého by sa mohla uchádzať o získanie
finančných zdrojov pre začatie podnikania.
MENTORINGOVÉ STRETNUTIA
V rámci projektu sa celkovo uskutočnili štyri stretnutia. Mentorka sa rozhodla prvé stretnutie
zorganizovať ako skupinové so všetkými mentorovanými, ktorí jej boli pridelení. Cieľom tohto
stretnutia bolo navzájom sa spoznať, posúdiť vhodnosť výberu mentorovaných s ohľadom na
jej profesionálne vedomosti a skúsenosti a poskytnúť im informácie o rolách v mentoringovom
vzťahu, možných prínosoch mentoringu pre obe strany i úlohách a zodpovednosti. Počas
prvého stretnutia mentorka získala predbežný obraz o potrebách jednotlivých mentorovaných
a ďalších krokoch.
Očakávania mentorovaných zahŕňali:
- Získať informácie o riadení začínajúceho podniku v sektore cestovného ruchu;
- Získať podporu pri stanovení marketingovej a komunikačnej stratégie šitej na mieru;
- Vybudovať sieť potenciálnych obchodných partnerov.
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Na ďalšom stretnutí sa mentoringová dvojica zamerala najprv na otázky identifikované na
prvom spoločnom stretnutí. Následne spoločne stanovili témy a úlohy, ktorým sa venovali na
ďalšom stretnutí. Osobné stretnutia boli v prípade potreby doplnené telefonickou a e-mailovou
komunikáciou.
CIELE
Potreby mentorovanej a jednotlivé otázky, ktorým bude potrebné venovať pozornosť, boli
stanovené prostredníctvom rozhovoru s mentorkou. Následne mentoringová dvojica spoločne
zadefinovala ciele mentoringového vzťahu:
1) Vypracovanie podnikateľského plánu;
obdobie: štyri týždne
2) Stanovenie marketingovej a komunikačnej stratégie a marketingového plánu;
obdobie: šesť týždňov
3) Zorganizovať podujatie s cieľom propagovať služby podniku a nadviazať kontakty;
obdobie: osem týždňov
4) Aktualizovať a upraviť existujúcu webovú stránku;
obdobie: osem týždňov
5) Identifikovať možných obchodných partnerov a nadviazať spoluprácu;
obdobie: desať týždňov
6) Predefinovať cieľovú skupinu a upraviť komunikačnú stratégiu;
obdobie: dvanásť týždňov
PODROBNÝ PLÁN (AKO MENTOR POMOHOL MENTOROVANÉMU):
 Mentorka sa oboznámila s podnikateľským plánom mentorovanej na základe informácií a
ponuky zverejnenej na jej webovej stránke. Počas osobného stretnutia získala mentorka ďalšie
informácie, týkajúce sa predovšetkým očakávaní mentorovanej. Na základe prvých dojmov zo
skupinového stretnutia s mentorovanou nadobudla mentorka dojem, že mentorovaná od
stretnutí neočakáva podporu mentorky, skôr sprostredkovanie kontaktov a rady zamerané na
realizáciu jej podnikateľského zámeru.
 Počas prvého individuálneho stretnutia mentorky a mentorovanej, ktoré sa konalo v
septembri 2014, uzavrela mentorka s mentorovanou Dohodu o mentoringu, ktorá stanovuje
základné pravidlá mentoringového vzťahu. Dvojica sa ďalej zamerala na nový produkt, ktorý
by mentorovaná rada uviedla na slovenský trh. Spoločne stanovili súbor cieľov a úloh, ktoré
sa mentorovaná zaviazala splniť do nasledujúceho stretnutia, ktoré sa malo uskutočniť v
novembri 2015. Išlo konkrétne o záväzok vypracovať podnikateľský plán a marketingovú a
komunikačnú stratégiu, ktoré by mali mentorovanej nielen pomôcť pri nadväzovaní kontaktov
a spolupráce s obchodnými partnermi, ale aj propagovať služby ponúkané jej podnikom.
 Medzi stretnutiami udržiavala dvojica kontakt prostredníctvom e-mailovej a telefonickej
komunikácie, čo mentorke umožnilo poskytovať mentorovanej podporu pri spracovaní
podnikateľského plánu a formulovaní marketingovej a komunikačnej stratégie. Mentorka tiež
pomohla mentorovanej zorganizovať podujatie zamerané na propagáciu. Okrem toho
prostredníctvom svojej siete obchodných kontaktov zabezpečila ďalšiu prezentáciu produktu,
ktorý by mentorovaná rada uviedla na slovenský trh.
 Na základe dovtedajších výsledkov spolupráce si však mentorka nebola istá odhodlaním
mentorovanej skutočne začať podnikať. Okrem priebežného hodnotenia plnenia úloh zo strany
mentorovanej sa preto rozhodla prehodnotiť aj svoj prístup. Mentorka usúdila, že v úlohe
mentora by mala vystupovať prísnejšie a nemala by umožniť, aby sa pre mentorovanú stala
obyčajným zdrojom kontaktov a hotových riešení. Odhodlanie mentorovanej založiť vlastný
podnik sa ďalej rozhodla preveriť počas nasledujúceho stretnutia.
 Na treťom stretnutí mentorovaná sama začala poukazovať na problémy, s ktorými sa stretla
v snahe zrealizovať svoj podnikateľský plán a naštartovať tak úspešnú kariéru v sektore
cestovného ruchu. Mentorovaná tiež preberala iniciatívu a zodpovednosť za nachádzanie
riešenia svojich ťažkostí, čím presvedčila mentorku o skutočnom zanietení začať podnikať.
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 Po zvážení výsledkov mentoringového vzťahu si dvojica uvedomila, že slovenský trh ešte
nie je pripravený na úspešné uvedenie inovatívneho produktu, ktorý mentorovaná vytvorila a
potenciálni obchodní partneri nebudú mať záujem o spoluprácu. Spoločne sa rozhodli produkt
prehodnotiť, presnejšie identifikovať cieľovú skupinu a prispôsobiť podnikateľský plán novým
skutočnostiam.
 Na poslednom stretnutí dvojica vyhodnotila vytvorený produkt a ďalšiu perspektívu jeho
uvedenia na trh, pričom identifikovali priestor na prehĺbenie spolupráce a nadviazanie
obchodného partnerstva.
VÝSLEDKY
Mentor:
Mentoringový program umožnil mentorke aplikovať a prehĺbiť nadobudnuté mentoringové
zručnosti. Keďže podnikateľský plán mentorovanej bol založený na inovatívnom produkte, s
ktorým mentorka nebola vopred oboznámená, mala zároveň príležitosť získať informácie o
nových trendoch v sektore cestovného ruchu.
Mentorovaná bola zároveň dynamická a zanietená, pričom pre mentorku bola zdrojom nového
pohľadu na riadenie podniku v turizme, čo prispelo k jej záujmu o nadviazanie obchodnej
spolupráce.
Mentorovaný:
Ciele, ktoré si mentorovaná stanovila v súvislosti so vstupom do mentoringového vzťahu boli
v plnej miere naplnené. Mentorka umožnila mentorovanej porozumieť kontextu a podmienkam
odvetvia, v ktorom plánovala založiť podnik, vďaka čomu bola mentorovaná schopná
vypracovať kvalitný podnikateľský plán, poskytujúci podrobné informácie o jej vízii, stratégii,
produkte, cieľovej skupine, ako aj konkurencii a potenciálnych obchodných partneroch a
finančnom pláne.
Stretnutia s mentorkou taktiež pomohli mentorovanej spracovať marketingovú a komunikačnú
stratégiu, navyše získala podporu pri zakladaní a riadení začínajúceho podniku. Úspešná
spolupráca v rámci mentoringového vzťahu napokon prerástla do nadviazania obchodného
partnerstva.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 3
V čase realizácie projektu EU Tourism Mentoring pôsobil mentorovaný na riadiacej pozícii v
hoteli s dobrým finančným ohodnotením. Zo strany zamestnávateľa bol vnímaný veľmi
pozitívne, vďaka čomu mal perspektívu vybudovať si úspešnú kariéru v hotelovom priemysle.
Napriek všetkému však mentorovaný uvažoval o vlastnom podnikaní v oblasti poskytovania
profesionálnych sprievodcovských služieb.
Po oslovení s ponukou zapojiť sa do projektu EU Tourism Mentoring a získať tak podporu zo
strany mentora pôsobiaceho v sektore cestovného ruchu a nový pohľad na svoju situáciu, sa
mentorovaný rozhodol získať viac informácií o podmienkach projektu a možných prínosoch
mentoringu pre jeho kariéru. Na základe poskytnutých informácií sa rozhodol predložiť
prihlášku.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Profil mentora:
Mentor je od roku 1997 spoluvlastníkom cestovnej kancelárie, ktorá sa špecializuje na
organizovanie zájazdov a ponúka exotické zájazdy do krajín ako Madagaskar či Srí Lanka.
Zameriava sa tiež na školenia cestovných sprievodcov a prípravu mladých stážistov na ich
pobyty na univerzitách a vysokých školách. Mentor mal aj skúsenosti v oblasti prípravy
verejných podujatí, bezplatných exkurzií pre návštevníkov mesta, v ktorom sídli, a aj pre jeho
obyvateľov. Mentor sa tiež spolupodieľal na organizácii Národného dňa sprievodcov a veľtrhu
cestovného ruchu.
Profil mentorovaného:
Mentorovaný bol dvadsaťsedemročný absolvent bakalárskeho štúdia s päťročnými
pracovnými skúsenosťami v sektore cestovného ruchu. V čase podania prihlášky pracoval ako
manažér v hoteli. Napriek tomu, že by rád ostal pracovať v tomto odvetví, svoju budúcnosť
videl v budovaní vlastnej cestovnej kancelárie. Vďaka absolvovanému štúdiu a aktivitám v
turizme získal teoretické poznatky o tomto odvetví, rozumel špecifikám aktívneho cestovného
ruchu, poskytovaniu služieb sprievodcu turistom (zahraničným i domácim) a procesom a
každodenným operáciám spojeným s prevádzkovaním cestovnej kancelárie.
MENTORINGOVÉ STRETNUTIA
V zmysle podmienok projektu sa mala mentoringová dvojica stretnúť aspoň trikrát. Stretnutia
prebiehali v osobnej i virtuálnej forme, pričom celkovo sa dvojica dvakrát stretla osobne,
uskutočnili sa tri telefonické rozhovory, jeden hovor cez Skype a vymenili si päť e-mailov.
Už počas prvého stretnutia bolo zjavné, že mentorovaný mal veľmi jasnú predstavu o svojom
podnikaní: cestovná kancelária ponúkajúca atraktívne, interaktívne a pútavé sprievodcovské
programy. Sprievodcovia agentúry by mali byť nielen vzdelaní pokiaľ ide o históriu, ale zároveň
by to mali byť energickí, charizmatickí ľudia s výborným zmyslom pre humor. Napriek vcelku
jasnej predstave o fungovaní svojho podniku však nemal mentorovaný žiadne informácie o
tom, ako začať podnikať.
Jednou z prvých úloh, ktoré musel splniť, bolo stanovenie svojich očakávaní od
mentoringového
vzťahu. Mentor ho zároveň požiadal, aby skúsil identifikovať oblasti, v ktorých by sa rád
rozvíjal, a s ktorými by mu mentor mohol pomôcť.
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Mentorovaný uviedol nasledujúce očakávania/ciele:
- Mentor by mal byť človek, ktorý bude schopný viesť mentorovaného v oblastiach, v ktorých
sa necíti isto,
- Mentor by mal načúvať jeho úvahám a podporovať ho počas brainstormingu,
- Mentor by mal byť schopný vyjadriť svoj názor a poradiť, aké ďalšie kroky je treba podniknúť,
- Mentorovaný by rád posilnil svoju pozíciu a získal inšpiráciu pre začatie podnikania,
- Osobný rozvoj mentorovaného,
- Práca na dosiahnutí svojho dlhodobého cieľa, ktorým je vybudovanie úspešného podniku v
sektore cestovného ruchu.
Na základe týchto informácií si mentorovaný s pomocou mentora určil tieto ciele
mentoringového vzťahu:
 Vykonať hlbší prieskum v oblasti začatia podnikania a popísať prekážky, ktoré
mentorovaný vníma, a ktoré mu bránia v začatí podnikania;
lehota: dva týždne
 Po zadefinovaní prekážok mal mentorovaný za úlohu nájsť príklady toho, ako si iní
podnikatelia poradili s problémami, ktorým čelil i on sám;
lehota: dva týždne
 Po zhromaždení dostatočných informácií o tom, ako začať podnikanie, a príkladov
dobrej praxe, sa mal mentorovaný pokúsiť navrhnúť vlastné postupy, ako prekonať predtým
popísané prekážky;
lehota: dva týždne
 Vypracovanie business plánu s využitím všetkých poznatkov a informácií;
lehota: dva týždne
PODROBNÝ PLÁN:
 Počas prvého stretnutia sa mentor rozhodol hlbšie prediskutovať a pochopiť situáciu, v ktorej
sa mentorovaný nachádzal. Mentor sa predovšetkým pokúšal dozvedieť, čo presne
mentorovaný myslel svojim tvrdením, že nemá tušenie, ako začať podnikať, a akú podporu od
mentora očakáva.
 Mentor tiež požiadal mentorovaného, aby mu priblížil svoj podnikateľský zámer a vysvetlil,
čo mu bráni zrealizovať ho, a nakoľko sa venoval overeniu svojich tvrdení. Z odpovedí
mentorovaného bolo zjavné, že nepozná veľa príkladov toho, ako sa iným podarilo úspešne
založiť cestovnú agentúru a začať podnikať. Na základe prvého stretnutia mu mentor pomohol
zadefinovať hlavné ciele mentoringového vzťahu, dosiahnutie ktorých by mentorovaného malo
priviesť k úspešnému založeniu agentúry.
 Počas nasledujúcich on-line stretnutí mentorovaný postupne získaval ďalšie informácie o
tom, ako založiť svoj vlastný podnik a začať podnikať. Mentor sa neustále pýtal, aké kroky je
podľa mentorovaného potrebné podniknúť, aby prekonal prekážky brániace založeniu
agentúry. Čo k úspechu priviedlo iných, aké sú spoločné črty týchto príbehov, a ako tieto
informácie môže mentorovaný využiť pre svoj prospech.
 Po niekoľkých stretnutiach, pri ktorých mentor pobádal mentorovaného, aby sa snažil ísť
stále viac do hĺbky pri skúmaní podmienok založenia sprievodcovskej agentúry, mentor
poskytoval svoju neustálu podporu pri vypracovaní business plánu, ktorý mal mentorovanému
slúžiť ako štartovací bod pre začatie jeho podnikateľských aktivít.
Podnikateľský plán obsahoval podrobné informácie o úspešných marketingových stratégiách,
hodnotení finančných rizík, trhových segmentoch, na ktoré by sa agentúra mala zamerať, a o
stratégiách preniknutia na celonárodný trh.

Realizáciu projektu EU Tourism Mentoring, č. 2013-1-SK1-LEO05-06367, finančne podporila Európska
komisia z Programu Celoživotného vzdelávania – Leonrdo da Vinci

VÝSLEDKY
Mentor:
Mentoringový program umožnil mentorovi aplikovať a prehĺbiť nadobudnuté mentoringové
zručnosti. Keďže podnikateľský plán mentorovaného bol založený na inovatívnom produkte, s
ktorým mentor nebol vopred oboznámený, mal zároveň príležitosť získať informácie o nových
trendoch v sektore cestovného ruchu. Mentorovaný bol zároveň dynamický a zanietený,
pričom pre mentora bol zdrojom nového pohľadu na riadenie podniku v turizme, čo prispelo k
jeho záujmu o nadviazanie obchodnej spolupráce.
Mentorovaný
Napriek tomu, že tento mentoringový vzťah trval len krátko, podarilo sa mentorovanému a
mentorovi pracovať veľmi efektívne. Priateľská komunikácia a vzájomná dôvera prispela k
tomu, že stretnutia už po krátkom čase priniesli prvé výsledky, a to v podobe zvýšenej
sebadôvery mentorovaného. Nové poznatky, ktoré mentorovanému umožnili získať nový
pohľad na problematiku začatia podnikania, ako i vlastná skúsenosť s výskumom, prispeli k
rastúcej sebaistote pri jednotlivých krokoch smerujúcich k založeniu sprievodcovskej agentúry,
ku ktorému došlo počas trvania mentoringového vzťahu. Veľkým prínosom pre
mentorovaného, podľa jeho vlastných slov, bolo zistenie, že viac ako dokonalé znalosti
podmienok založenia agentúry bola podpora zo strany mentora, aby podnikol konkrétne kroky
a realizoval svoje predstavy.
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