
 

 
 
 

S.U.R.F. – osviežujúci model pre udržateľnú zmenu 
Predkonferenčný workshop  

s Dr. Petrom Szabóm 
pre váš tím 7. septembra 2011 

 
Jazyk: Anglický alebo nemecký 
 
Peter Szabó je manažment kouč a nadšenec surfovania. Ako podnikateľ 
založil v roku 2001 inštitút “Solutionsurfers” a niekoľko rokov neskoršie 
(ako 50 ročný) začal naozaj surfovať na vlnách oceánu. Odvtedy urobil 
zo surfovania silnú metaforu pre osviežujúco nový spôsob, ako 
dosiahnuť progres a pohnúť sa dopredu v biznise a v živote. Jeho 
posledná kniha opisuje S.U.R.F. model pre udržateľnú zmenu. Peter 
vytvoril Skaleboard, hmatateľný nástroj slúžiaci na to, aby rozhovory 
v práci, v škole a o osobnom raste boli ešte efektívnejšie a zábavnejšie. 
Má množstvo skúseností v používaní S.U.R.F. modelu pri individuálnych 
a korporátnych zmenových projektoch.  
 
Obsah Workshopu: 
Surfisti sú zdatní v tom, že elegantne využívajú vpred sa pohybujúcu silu vĺn oceánu. Solution-surfisti 
(surfisti po riešeniach) aplikujú tú istú odbornosť - nájsť a využiť existujúce zdroje smerom k želanej 
budúcnosti. 
V tomto Masterclasse objavíte silu a tajomstvo modelu S.U.R.F. pre udržateľnú zmenu. Vyskúšate si 
škálovanie a Skaleboard, aby ste si udržali nadhľad aj v turbulentných situáciach. Naučíte sa používať 
S.U.R.F. otázky, ktoré Vám a Vašim spolupracovníkom pomôžu elegantne a zábavne sa posúvať vpred, aj  
keď sa veci stanú náročnými. Model sa osvedčil ako spoľahlivý sprievodca pri individuálnom koučovaní,  
v projektových tímoch a pri organizačných zmenách.   
 
Účastníci sa naučia: 

• osviežujúco nový spôsob, ako dosiahnuť pokrok a podporiť zmenu  
• tri najpoužívanejšie škály pre rýchlejšie výsledky 
• päť účinných otázok, pri ktorých si uvedomíte, že ste ďalej ako ste si mysleli  
• výsledky neurobiologického výskumu, ako možno efektívne využiť hybnú silu v ľudskom mozgu  
 aplikáciu modelu S.U.R.F. v rozličných situáciach - napr. pri hodnotiacich rozhovoroch, pre•  

dosiahnutie väčšej pracovno-životnej rovnováhy a pri podpore a sledovaní zmenových projektov.  

ých po 6 a 18 mesiacoch osvedčila svoju udržateľnosť a efektívnosť s 86%-nou 
spešnosťou.  

 
On-line prihláška: http://goo.gl/m9biI

 
Kto by sa workshopu mal zúčastniť:   
Tento workshop je určený pre ľudí pracujúcich v oblasti ľudských zdrojov, manažérov, supervízorov a ľudí 
v biznise, ktorí majú záujem naučiť sa nový a inovatívny prístup, ako pracovať s ľuďmi spôsobom, ktorý 
sa napája na osobné zdroje jednotlivcov. Workshop pomôže účastníkom naučiť sa metódu, ktorá v rámci 
štúdií vykonan
ú
 

© www.solutionsurfers.com  1



 

 
 
 

S.U.R.F - a refreshing model for sustainable change 
Pre-conference workshop with 

Dr. Peter Szabó  
for your team 7th September 2011 

 
Language: English or German 

using the S.U.R.F.- model 
r individual and corporate change projects. 

lution-surfers apply the 
me expertise to detect and utilize existing resources towards a desired future.  

roven to be a solid guideline in individual coaching, within 
roject teams and for organizational change.  

Par
e 

• the application of the S.U.R.F.- model in different situations like performance appraisals, for more 
, and to support follow-through with change projects. 

es of the individual. This workshop will enable individuals to learn a 
method  that has proven to be sustainable and effective with a success rate of 86% as shown by studies 
carried out after 6 and 18 months. 

 
Peter Szabó is a management coach and a surfing enthusiast. As an 
entrepreneur he created “Solutionsurfers” in 2001 and several years later 
he began to actually surf ocean waves (at the age of 50). Since that 
time he has made surfing into a powerful metaphor for a refreshingly 
new way to achieve progress and forward movement in business and 
life. His latest book describes the S.U.R.F. model for sustainable change. 
Peter has also created the Skaleboard, a tangible tool to make 
conversations at work, in school and about personal growth even more 
effective and fun. He has vast experience in 
fo
 
Workshop Content: 
Surfers are skilled in elegantly using the forward moving force of ocean waves. So
sa
 
In this Masterclass you will discover the power and the secret behind the S.U.R.F- model for sustainable 
change. You will experiment with using scales to stay on top even in turbulent situations and you will 
learn to apply powerful S.U.R.F-questions which allow you to elegantly move forward with fun, even 
when things get challenging. The model has p
p
 

ticipants will learn: 
• a refreshingly new way to make progress and to support chang
• the three most recommended scales for faster results 
• five powerful questions which make you realize that you are much further than you thought 
• neuroscience research results to make effective use of forward moving power in the human brain 

work-life balance
 
Who should attend: 
This workshop is for managers in the human resource field, managers, supervisors and business people 
that are interested in learning a new and innovative approach to working with and dealing with people 
that taps into the personal resourc
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