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VÁŠEŇ 
TMR je dynamickou a pokrokovou spoločnosťou, ktorá 
sa púšťa do vecí sebavedomo, s vervou, energiou a 
správnym „zapálením sa pre vec“. Vášeň je zdrojom 
energie, vytrvalosti a vôle prekonávať prekážky a 
dosiahnuť ciele, je podčiarknutá emóciou a srdcom na 
dlani, ktoré ponúka svojím klientom aj zamestnancom. 
Vášeň umožňuje TMR objavovať nové, nepoznané, 
nevšedné. 

 



VÁŠEŇ – TMR 

• Silný a dlhodobý cit, ktorý ovplyvňuje človeka a 
jeho myslenie 

• Je zdrojom energie, vytrvalosti a vôle prekonávať 
prekážky a dosiahnuť ciele 

• Spôsobuje ho viera v blízkosť kvality, ktorá si 
zaslúži dôveru  

• Hlavným znakom vášne je jej účinnosť  
spája emočné a vôľové momenty 

• Je hybnou silou veľkých činov, hrdinstva a objavov 
 



NEVŠEDNOSŤ 
 

TMR je miestom, kde môžu zamestnanci aj klienti zažiť 
nevšedné radosti - niečo „iné“, neopakovateľné a 
zaujímavé.  

Spoločnosť TMR sa snaží byť vo svojom prístupe 
jedinečná a originálna, nebojí sa zmien a nových vecí, 
s istotou sa púšťa po nevšedných, doteraz 
nevyšliapaných chodníčkoch. 

 



 
NEVŠEDNOSŤ – TMR 

 
• Niečo, čo prevyšuje ustálenú, očakávanú mieru 

 
• neobyčajný, nezvyčajný nevšedný 

 
• mimoriadny, zvláštny, výnimočný, vzácny 

 
• zriedkavý, ojedinelý, jedinečný 

 
• netypický, osobitný, exkluzívny 

 
• vynikajúci, nadpriemerný, špeciálny 

 
• pozoruhodný, udivujúci, prekvapujúci,  

 
• nevídaný, nebývalý, neslýchaný, neopísateľný, neuveriteľný  

 



 
RODINA  

 Rodina je pre spoločnosť TMR ukotvením, 
poskytuje bezpečie, istotu, lásku a 
porozumenie. V TMR sú vzťahy so 
zamestnancami a klientmi postavené na 
otvorenosti, dôvere, úprimnej snahe pomôcť a 
pocite spolupatričnosti. Rodina TMR je 
otvorená, pohostinná a zároveň tolerujúca. 
Rodina TMR každého privíta s otvorenou 
náručou. 

 



RODINA - TMR 

 
• Nepodmienená láska  

 
• Rešpekt k jedinečnosti 

 
• Vzájomná podpora  

 
• Otvorená komunikácia  

 
• Spolupráca 

 
• Pravidlá pre uvedomovanie si zodpovednosti voči celej ľudskej spoločnosti 

 
 a životnému prostrediu 

 



VNÍMANIE 

Spoločnosť TMR je ochotná a pripravená 
načúvať. Vnímať nielen ušami, ale najmä 
srdcom, čo znamená pochopiť, porozumieť, 
podporiť, ale aj predvídať a splniť aj túžby, 
ktoré neboli vyslovené. Jej snahou je byť 
empatická a tolerantná – chce vnímať a 
rešpektovať nielen človeka, ale aj prírodu, 
tradície a históriu. 

 



VNÍMANIE -TMR 

 

• prostriedok, ako spolu s myslením dospieť k 
poznaniu 

 

• aktívny proces subjektívneho poznávania reality 

 

• prirodzená analyticko - syntetická činnosť pri  

usporadúvaní, štruktúrovaní jednotlivých  

pocitov do zmysluplných útvarov 

 



 

Sme súčasťou tímu TMR 

 


