
Vzorový email s pozvánkou na 1. stretnutie „medzi 4 očami“

-Oslovenie-

Rozhodol som sa začať stretávať individuálne s Tebou (a všetkými ostatnými 
z tímu) každý týždeň. Tieto stretnutia budeme volať „medzi 4 očami“. Považujem to 
za dobrý spôsob toho, ako si udržať dobrú, otvorenú komunikáciu a 
na pokračovanie budovania našich vzťahov.

Budeme sa stretávať na 30 minút raz do týždňa vo vopred naplánovaný 
(a v zvyčajne rovnaký) čas. Bude to súkromná konverzácia - len Ty a ja. Stretneme 
sa v mojej kancelárii. Ak budeš mať otázky ohľadne súkromia, môžeme sa o nich 
porozprávať priamo počas stretnutia.

Priebeh týchto 30 minút bude vždy rovnaký. Prvých 10 minút je všetko, čo mi 
chceš povedať Ty o čomkoľvek. Práca, rodina, domáci maznáčikovia, záľuby, výzvy, 
kariéra alebo naša spolupráca. Stredobodom pozornosti počas tohto stretnutia 
budeš Ty.

Prostredných 10 minút sú pre mňa. Sú na to, aby som s Tebou zdieľal všetko, 
čo potrebujem. Pravdepodobne sa budeme baviť o projektoch, na ktorých obaja 
pracujeme, o veciach, ktoré od Teba budem potrebovať a o veciach, o ktorých mi 
povieš počas prvej časti. Nebude to porada s 1 členom tímu. To znamená, že Ti 
nebudem iba diktovať veci, ktoré si budeš musieť zapisovať.

Posledných 10 minút bude vyhradených na diskusiu o budúcnosti - Tvoja 
kariéra, tréning, rozvoj, príležitosti... Zo skúseností viem, že často sa stane to, 
že Tvoja časť zaberie 15 minút a moja tiež. Nedostaneme sa teda k tejto poslednej 
časti. To ale nevadí, pokiaľ sa povenujeme všetkému, čomu sa chceš povenovať Ty 
a pokiaľ sa mi ujde pár minút tiež.

Teraz si možno myslíte: „Môžem mu veriť?“ Dúfam, že áno :) Môžem Ti 
povedať, že pokiaľ sa chceš posťažovať, som „samé ucho“. Ak je tu niečo, o čom si 
myslíš, že kazím alebo to nie je v poriadku z mojej strany, som pripravený si to 
vypočuť. Samozrejme, že očakávam, že kritika bude férová a profesionálna. Potom 
som pripravený mať s Tebou o tom dialóg.

Toto mi tiež dá príležitosť Ti dať spätnú väzbu, prípadne koučing alebo tréning 
ohľadne vecí, v ktorých sa snažíš zlepšiť. Chcem Ťa povzbudiť, aby si bol taký 
otvorený, ako to len pôjde. Som si istý, že po čase si obaja zvykneme na tento štýl 
a bude to pre nás ľahká rutina.
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Možno si teraz myslíš: „Veď sa rozprávame stále!“ ...a máš pravdu. Ale 
väčšina týchto konverzácií je veľmi krátka a sú väčšinou o niečom konkrétnom. 
Takže sa nedostaneme k tomu, aby sme si povedali viac detailov alebo išli do hĺbky. 
Toto nám umožnia robiť práve tieto stretnutia medzi 4 očami.

Možno si teraz tiež myslíte: „A o čom sa budeme rozprávať??“ Zo všetkého, 
čo som sa o týchto stretnutiach naučil viem, že tento čas jednoducho zaplníme. 
Po tom, čo sa dostaneme cez úvodné stretnutia plné nervozity {napríklad: „Mám 
problém, pretože idem „na koberček“? (Nie, nemáš!)}, odhadujem, že nájdeme 
kopu tém, o ktorých sa budeme môcť rozprávať.

Toto nie je jednorázová záležitosť. Nestretneme sa len párkrát a potom nič. 
Nesnažím sa niečo skryť pred ostatnými tým, že sa budeme rozprávať. Toto je môj 
spôsob na lepšie spoznanie všetkých. Čím sa lepšie budeme poznať, tým lepšie sa 
nám bude spolupracovať.

V prílohe nájdeš rozpis možných časov. Všetky som si už v kalendári vyhradil, 
takže by som mal byť schopný ich dodržať každý týždeň. Je pravdou, že keď ma 
bude chcieť -sem vložte meno vášho šéfa-, budem musieť termín zmeniť. Ak si 
však niekto iný bude chcieť zajednať tento termín, budem pre neho nedostupný. 
Ak tu bude čo i len najmenšia možnosť z mojej strany dodržať čas nášho stretnutia, 
tak ho dodržím. Bodka.

Možno počas prvých týždňov budeme trošku ešte „žonglovať“, aby sme našli 
spôsob, ktorý bude najlepší pre všetkých. Ešte som to nerobil, takže sa môže stať, 
že trošku niečo pokazím. V každom prípade verím tomu, že to bude na 100 % stáť 
za to.

Teším sa na Tvoju odpoveď ohľadne času, ktorý Ti najviac vyhovuje. 
(Ak vzniknú plánovacie konflikty, popracujeme na nich.)

S pozdravom,
-vaše meno-
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