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MODELY RIADENIA 
 

Trvalý úspech dosiahnu iba tie nové spoločnosti, čo boli založené na myšlienkach, ktoré boli 
v čase vzniku úplne bláznivé. William C. Taylor & Polly Labarre 

 
 
 

Lektorka 
RNDr. Marta Krajčíová  
konzultantka Business Process Management 
Krížna 20, 811 07 Bratislava  
mobil: +421 911 556 331  
e-mail: mail@krajciova.sk  
web: www.krajciova.sk 
blog: martakrajciova.blogspot.com 
blog: martaknihy.blogspot.com 
blog: martaznalosti.blogspot.com 
blog: martaseminare.blogspot.com 
blog: martasloboda.blogspot.com 
 
Ciele 

 Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Toyota-efektivita. 

 Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Google-inovácie. 

 Vysvetliť zásady modelov riadenia maverikov-kreativita. 

 Vysvetliť zásady modelov riadenia slobodných firiem-sloboda. 

 Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Semco-demokracia. 

 Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Zappos-šťastie. 

 Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Morning Star-sebariadenie. 

 Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Virgin-podnikanie. 

 Vysvetliť zásady modelu riadenia firmy Baťa-podnikateľ. 
 
Komu je vzdelávanie určené 
Manažérom a podnikateľom, ktorí sa chcú inšpirovať pri riadení svojich firiem modelmi 
významných svetových firiem. 
 
Moduly 

 Toyota 

 Google 

 Maverici 

 Slobodná firma  

 Semco 

 Zappos 

 Morning Star 
 Virgin 

 Baťa 
 
Cena 
 

Seminár počet 
dní 

Cena v €/1 deň/1 
účastník  

Celková cena v €/1 
účastník  

Toyota 2 90 180 

Google 2 90 180 

Maverici  1 90 90 

mailto:mail@krajciova.sk
http://www.krajciova.sk/
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_01_Toyota_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_02_Google_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_03_Maverici_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_01_SlobodnaFirma_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_02_Semco_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_03_Zappos_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_03_Sebariadenie_MS_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_01_Virgin_V1.pdf
http://www.krajciova.sk/Seminare/PL/MK_02_Bata_V1.pdf
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Seminár počet 
dní 

Cena v €/1 deň/1 
účastník  

Celková cena v €/1 
účastník  

Slobodná firma  3 90 270 

Zappos 1 90 90 

Semco 2 90 180 

Morning Star 1 90 90 

Virgin 1 90 90 

Baťa 1 90 90 

Spolu 14   1260 

 
V cene je zahrnutá príprava, realizácia vzdelávania a študijné materiály v elektronickej forme. 
V cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu do miesta realizácie seminárov a náklady na 
ubytovanie. Konzultantka nie je platcom DPH.  
 
Miesto  
firemný  
 
Prihláška 
Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť. 
 

 Vyplnením záväzného formulára, alebo  

 Vyplnením záväznej prihlášky a zaslaním na mailovú adresu: mail@krajciova.sk 
 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE1mZkIxdXlHZUEyb2FpTV9UVVhpUVE6MQ
http://www.krajciova.sk/Seminare/MK_Prihlaska_V1.doc
mailto:mail@krajciova.sk

