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Pot k uspehu (šport / delo)

Peter Mankoč uspehi:

-Mlajše kategorije osvojitev maksimalno teoretično število zlatih medalj

-Kadetska kategorija kriza

-Mladinska kategorija pot na vrh slovenskega plavanja

-Članska kategorija 1999 (21 let) prva medalja na EP

2000 prva zlata medalja na EP

2001 prvi svetovni rekord na 100m mešano

2002-2008 naslovi evropskega svetovnega prvaka in 2 evropska rekorda

2009 drugi svetovni rekord

2010-2012 medalje na evropskih prvenstvih

13 let v vrhu svetovnega plavanja 34 medalj iz SP in EP
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Ekipa uspešnosti



Ekipa

Glavni trener: Dr. Dimitrij Mancevič                                                Direktor

Šport:                                                                                            Podjetje:

- Kondicijski trener / nutricist Marko Mrak / Miha Robnik                - (finance)

- Psihologinja Dr. Tanja Kajtna - (razvoj)

- Maser / fizio Igor Fedoruk - (marketing)

- Šolski koordinator Zoran Jarnovič                                                - (kontroling)

- Nadomestni trener Borut Klinec                                                   - (prodaja)

- Zdravnik Dr. Krešo Božikov - (po-prodaja)

Atributi te ekipe:

- Jasen cilj (postati najboljši na svetu, izkoristiti potencial), sledenje cilju

- Hierarhija

- Vsak je strokovnjak na svojem področju

- Dobra komunikacija med člani ekipe.

- Nadgraditev znanja 

- Prilagajanje osebnih zadev za doseg uspeha

- Spoštovanje med člani ekipe

Podpora ekipe:

- PK Ilirija                                                                          Lastnik

- PZS (delno prevzela ekipo na reprezentanco)               Država
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Fleksibilen plan



Fleksibilen plan

a) Želja kaj hočemo doseči (nivo višje, kot vidimo realno)

b) Planiranje od vrha navzdol (kaj potrebujem, da dosežem stopnjo plana)

c) Med nivoji plana morajo biti B opcije

d) Časovno razdeliti plan (kdaj si na katerem nivoju)

e) Spremeniti pot do naslednjega nivoja glede na nastalo situacijo (ne spreminjaj cilja)

f) Pomembna je konstantnost. Ne obupajte, ko ne gre, najdite rešitev.

g) Vpeljite nove elemente, iščite novosti

h) Vztrajnost in konstantnost
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Svetovni rekord

Tehnika

Tehinka v zmatranem
stanju

Obvladovanje 
telesa

Tehnika v 
spočitem stanju

Občutek telesa

Fizično stanje

Moč

Fitnes

Specifične vaje

Vzdržljivost

Aerobni trening

Specifični trening

Psihično stanje

Sprostitev pred 
nastopom

Vizualizacija

Urejeno osebno 
življenje
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Naj podjetje

R/D

Novi produkti/tehnologija

Nove ideje

Izboljšava 
tehnologij/produkta

Testiranje izdelkov

Finance

Prodaja/Marketing

Kader

Plan

Računovodstvo

Kontroling

Optimizacija

Zadovoljstvo zaposlenih

Pripadnost

Spoštovanje

Urejeno osebno življenje



Napačni cilji



Napačni cilji

Nikoli ne imejte sledeče cilje:

- Več denarja

- Več slave

- Popularnost

- Zavist drugih

Več denarja, slave in občudovanja naj bodo stranski produkt vaše poti in uspeha.

V športu so tisti, katerim so bili cilj denar, slava, zavidanje,….. (zunanji motivatorji) dosegli kratkoročni 

uspeh. Mogoče visok vrh vendar po tem tudi strm padec. 

V podjetju je kot v osebnem življenju je potrebno imeti cilje, ki jih vodi notranja motivacija.
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Hvala za pozornost


