5.—6. 6. 2014

4.—5. 12. 2014

Leadership III
Vedenie manažérskych tímov – orientácia na ľudí
Ako zapáliť tú iskru v oku, podľa ktorej poznám, že je to ich
cieľ, ktorý chcú dosiahnuť?
Výzva, keď viem, že úspech je len otázkou času.
Cieľ
• Posilniť zameranie účastníkov na budovanie vzťahov a prácu s ľuďmi.
• Rozvinúť motivačné schopnosti účastníkov.
• Naučiť účastníkov, aby svojím správaním a činmi primerane a spontánne vyjadrovali 		
svoje hodnoty a hodnoty deklarované firemnou kultúrou.

Obsah

Leadership – východiská (v každom module z iného pohľadu)

• Orientácia na ľudí, pozitívny prístup a strategické uvažovanie.
• Inšpirácia príbehmi skutočných lídrov.
Orientácia na ľudí
Leadership je vzťah medzi lídrom a tými, ktorých vedie. Kvalita tohto vzťahu je veľmi
dôležitá.
• Spoznávanie spolupracovníkov, typy spolupracovníkov a ako s nimi pracovať.
• Počuť aj to, čo spolupracovníci nepovedali – „čítanie medzi riadkami“, práca
s hypotézami.
• Motto niektorých úspešných firiem: „Najcennejšie, čo máme, sú naši ľudia.“
Je to realita alebo ilúzia? Prečo nie sú najcennejší zákazníci? Ako to myslia?
Motivovanie manažérov a špecialistov

• Maslow, Herzberg, McGregor – teórie a ich aplikácia pri vedení manažérov
a manažérskych tímov (relatívne staršie, ale prakticky použiteľné).

• Niečo novšie – Daniel Pink: Drive, prekvapujúce zistenia o tom, čo nás motivuje.
• Autonómia, majstrovstvo a zmysel.
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Ako funguje motivácia?
• Motivácia v závislosti od osobnosti vedeného manažéra alebo spolupracovníka.
• Ako motivačne poskytovať spätnú väzbu aj v situácii, keď výsledok ešte nie je dokonalý?
• Motivačné rozhovory.
• Ocenenie je viac ako pochvala.
Inšpiratívna komunikácia – komunikácia, ktorá ovplyvňuje

• Čo chceš od partnera?
• Prečo to má urobiť? WIFMs (What‘s in it for me).
Rešerš vybranej knihy o leadershipe

Možné zadania
• Analýza motivačných faktorov vybraných manažérov.
• Príprava na poskytnutie spätnej väzby podriadenému.
• Príprava na motivačný rozhovor.

Výzva na rok 2014
Odložme cukor a bič.
Pracujme s túžbou po autonómii, majstrovstve a zmysle.
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Pre-work

Dva dni
kurzu

Prvá
telefonická
konzultácia

Druhá
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konzultácia

Oponentúra
a feedback
na zadanie
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5.—6. 6. 2014

4.—5. 12. 2014

Časový harmonogram
Program

1. deň

2. deň

Registrácia

8:30

Program

9:00

8:00

Obed

12:00

12:00

Program

13:00

13:00

Ukončenie

16:30

15:30

* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne
jednej z týchto podmienok:
1. Ide o tretieho a ďalšieho účastníka kurzu
z tej istej firmy a platba bola
uhradená pred uzávierkou kurzu.
2. Účastník sa prihlásil a platbu za kurz
uhradil najneskôr 1 mesiac pred
termínom kurzu.
3. Účastník, ktorý je zaradený do programu
Your Leadership Drive, sa prihlásil
a uhradil platbu za kurz najneskôr do
termínu uzávierky kurzu.
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom
konania kurzu.

MODUL/KURZ

Cena v Eur za modul
Zľavnená cena*

Základná cena

Cena bez DPH

990

1 040

Cena s DPH

1 188

1 248

1.

2.

3.

4.

5.

Cena v Eur za kurz
Zľavnená cena*

Základná cena

Cena bez DPH

540

590

Cena s DPH

648

708

1.

2.

V cene je zahrnuté vložné za modul/kurz,
študijné materiály, obedy a občerstvenie.

Zľavnená cena do

Uzávierka

v. s.

Leadership III / jar

5. 5. 2014

29. 5. 2014

4053

Leadership III / jeseň

4. 11. 2014

27. 11. 2014

4053
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Miesto konania kurzov:
NIKAR TRAINING CENTER, Liptovská 10, 821 09 Bratislava, www.nikar.sk
Ubytovanie:
Na základe záväznej prihlášky môže organizátor kurzu rezervovať ubytovanie v blízkosti miesta konania školenia. Účastníci si ho hradia individuálne.
V okolí NIKAR TRAINING CENTER sa nachádzajú hotely:
Hotel Astra, Prievozská 14, www.hotelastra.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Business Hotel Blue Bratislava, Hontianska 4, www.hotelbluegarni.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Hotel Apollo, Dulovo námestie 1, www.apollohotel.sk
(cena/noc s raňajkami: 60 EUR*)
* Ceny sú orientačné.
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s., Bratislava, kód banky 1100, č. ú. 2621081463/1100, IČO: 35752807,
IČ DPH: SK2020272210, variabilný symbol: uvedený pri informácii o cenách.
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Lektor

Daniel Bútora					
Zameranie a špecializácia v oblasti rozvoja leadershipu
Vedenie ľudí, strategické riadenie a rozhodovanie,
osobná efektivita, štýly vedenia, koučing rozvoja líderských
zručností, individuálne koučovanie top manažérov.
Vzdelanie
Karlova Univerzita Praha, Institut mezinárodních studií
Fakulta sociálních věd, odbor americká studia
Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor vedecké
informácie a knihovníctvo
Predchádzajúce pracovné skúsenosti
2004 – dnes: Tréner a kouč pre FBE Bratislava a FBE Praha
1995 –2004: Manažér, zástupca riaditeľa, riaditeľ slovenského servisu Radio Free Europe/
Radio Liberty; Interný tréner v RFE/RL, tréningy v anglickom jazyku pre novinárov
inojazyčných oddelení
Odborná kvalifikácia lektora
Člen Slovenskej asociácie koučov (www.sako.sk); Medzinárodný program koučovania – The
Art and Science of Coaching, Koučing Centrum a Ericsson College Vancouver, akreditovaný
v ICF; Certifikovaný kurz projektového manažmentu Prince 2 Foundation; Interný tréningový
rozvoj koučov – princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing, skupinový
koučing (ARK Consulting); Interný rozvojový program pre lektorov a koučov spoločnosti FBE
Bratislava a FBE Praha.
Vybrané referencie rozvojových programov líderských a manažérskych zručností
Mondi SCP, Kaufland SR + ČR, Swedspan, Volkswagen Slovakia, UNIQA ČR, BILLA ČR,
OBI ČR, Consumer Finance Holding, VÚB, ZSE, PosAm, Slovak Telekom, ESET,
Hewlett Packard, Matador Holding a ďalší.
Aký je váš osobný prínos do roly lektora a kouča?
Pri tréningu a koučovaní manažérskych a top manažérskych pozícií využívam okrem koučingových nástrojov aj skúsenosti z vlastnej riadiacej práce, ako aj rozhľad poskytovaný častými
kontaktmi s rôznymi prostrediami, v ktorých pracujem ako tréner a školiteľ. Motivujúce je vidieť rýchle zlepšenia (quick win) v jednoduchších oblastiach, tiež „aha efekt“ na strane klienta
v zložitejších otázkach.
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Lektor

Patrik Tóth					
Zameranie a špecializácia v oblasti rozvoja leadershipu
Vedenie a riadenie spolupracovníkov, delegovanie, manažérske rozhodovanie, vedenie manažérskych tímov, tímová
spolupráca, manažment času, komunikácia a osobnostný
rozvoj manažérov.
Vzdelanie
Univerzita Komenského v Bratislave, odbor psychológia
Rodina a sexuálna výchova – študijný rozvojový program
Predchádzajúce pracovné skúsenosti
2001– dnes: Tréner pre FBE Bratislava a FBE Praha
1998 –2004: Externý lektor pre Open Society Fund
1996 –2000: Konzultant UNICEF
Odborná kvalifikácia lektora
Akreditovaný tréning koučov – princípy poradenskej činnosti a koučingu, individuálny koučing,
skupinový koučing (ARK Consulting); Implementation Training ITIL/ITSM (Omnicom); Leadership Development – Mentoring (Paul Stanley, D3); Interný rozvojový a tréningový program pre
lektorov a koučov spoločnosti FBE Bratislava a FBE Praha.
Referencie v oblasti manažérskych zručností a individuálneho rozvoja manažérov
Mondi SCP, VÚB, Slovnaft, PosAm, Tatra banka, SWH Siemens, SWAN, Komerční banka, Société Generali, Jungheinrich, HMH, ESET, SLSP, Generali, Slovak Telekom, INA SKALICA, INA
Kysuce, Fortaco a ďalší.
Aký je váš osobný prínos do roly lektora?
Pri školeniach využívam niekoľko osobných zdrojov. Sú to predovšetkým moje životné a pracovné skúsenosti. Mám skúsenosti z oblasti riadenia projektov, vedenia a rozvoja ľudí. Ďalším
zdrojom sú poznatky z oblasti pracovnej psychológie, a tieto poznatky rád testujem a preverujem v mojej praxi. Tie, ktoré fungujú, dávam k dispozícii účastníkom školení. Mnohé zložité
poznatky zjednodušujem, aby sa dali využiť v praxi. Veľmi silným zdrojom a inšpiráciou sú pre
mňa samotní účastníci školení, ktorí majú v sebe veľa múdrosti a sú ochotní ju zdieľať.
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Informácie pre účastníkov a podmienky zmluvy
Záväznú prihlášku a potvrdenie o platbe, prosíme, zašlite do termínu uzávierky kurzu.
• Počet účastníkov kurzu je limitovaný. O zaradení do kurzu rozhoduje termín prijatia prihlášky
a zaplatenia zálohy. Po naplnení kurzu s ďalšími prihlásenými telefonicky dohodneme možnosť absolvovať kurz v inom termíne alebo vrátenie poplatku.
• Kurzu sa môže zúčastniť náhradník, ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník
uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály. Pri zrušení objednávky
do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
• Zaslaním prihlášky uzatvárajú zmluvné strany dohodu o cene.
• Váš poplatok za kurz evidujeme ako zálohu. Po prijatí platby na účet vám do 14 dní vystavíme daňový doklad. Faktúru za uskutočnené školenie vám pošleme do 14 dní od ukončenia
kurzu.
• V prípade záujmu účastníkovi kurzu rezervujeme ubytovanie v hoteli, ktoré si uhradí individuálne na mieste. Prosíme, záujem o rezerváciu ubytovania vyznačte na prihláške. Prihlášku
doručte najneskôr 10 dní pred začatím kurzu. Príchod do hotela po 17:00 hod. je potrebné
individuálne dohodnúť.

Informácie
FBE Bratislava, s. r. o.
Liptovská 10, 821 09 Bratislava
tel.: 02 54 41 85 13
tel./fax: 02 54 41 85 15
e-mail: fbe@fbe.sk
www.fbe.sk
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Prihláška
Záväzná prihláška na modul ❒

kurz ❒

Názov modulu/kurzu:

Termín:

Meno účastníka:
Prihlásený do YLD programu: áno ❒ nie ❒
Funkcia:
Kontaktné údaje:

telefón:
e-mail:

Názov organizácie:
Adresa:

Kontaktná osoba:

IČO:

IČ DPH:

meno:

oddelenie:

tel.:

fax:

e-mail:
Platba realizovaná dňa:

z účtu č.:

Rezervácia ubytovania:
Hotel Astra
Hotel Blue
Hotel Apollo

áno
áno
áno

❒			ubytovanie deň vopred		
❒			ubytovanie z 1. na 2. deň
❒			ubytovanie z 2. na 3. deň *

áno
áno
áno

❒
❒
❒

					* v prípade trojdňových kurzov
Platobné podmienky:
Potvrdzujeme, že súhlasíme so zmluvnými podmienkami, a že sme poukázali účastnícky poplatok na váš
účet č.: 262 108 14 63/1100. Variabilný symbol je uvedený pri kurze. Konštantný symbol: 0308.

dátum a podpis oprávnenej osoby

pečiatka organizácie

Záväznú prihlášku, prosíme zaslať e-mailom alebo faxom do uzávierky kurzu.
Formulár nájdete aj na http://fbe.sk/docs/registration_sk.pdf

FBE Bratislava, s. r. o., Liptovská 10, 821 09 Bratislava
Tel.: 02 5441 8513, fax: 02 5441 8515, fbe@fbe.sk, www.fbe.sk
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