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ŠPECIFIKÁCIA ŠKOLENIA 

Vzdelávanie kontaktných bodov a poskytovateľov 
služieb v CR 

 

Termín realizácie: 
 
Modul A: 3-dňové vzdelávanie poskytovateľov služieb zamerané na legislatívu v CR 
18.- 20. 9. 2012 
Modul B: 3-dňové vzdelávanie kontaktných bodov zamerané na komunikáciu so zákazníkom 
25.- 27. 9. 2012 
 
Čas: 8:00 – 16:00 
 
Cieľová skupina 

 Modul A: vedúci pracovníci, vedúci recepcií, prevádzkari, riaditelia, majitelia prevádzok 

 Modul B: zamestnanci informačných centier, recepční, poskytovatelia služieb 

 Celkom 40 zamestnancov 
 
Miesto realizácie 

 Liptov (spresníme dodatočne) 

 Počas školení bude účastníkom poskytnuté občerstvenie (voda, káva, čaj) a obed 
 
Cieľ programu 
Modul A: Vzdelávanie poskytovateľov služieb zamerané na legislatívu v CR  

 Čo musí podnikateľ splniť, aby mohol legálne podnikať v cestovnom ruchu v oblasti ubytovania 
a stravovania? 

 Reklamačné konanie 

 Storno podmienky a priebeh storna 

 Náhrady škody (návštevník) 

 Vymáhanie storno poplatkov, škôd a dlhov 

 Pracovno-právne vzťahy v cestovnom ruchu 

 Zodpovednosť zamestnancov (hmotno-právna) 

 Najčastejšie riešené právne problémy ubytovateľ – klient 

 Najčastejšie riešené právne problémy ubytovateľ – zamestnanci 

 Modelové situácie zo zariadení účastníkov školenia 
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Modul B: Vzdelávanie kontaktných bodov zamerané na komunikáciu so zákazníkom 

 Rozšírenie znalosti v oblasti komunikácie so zákazníkom a naučiť sa ich používať v praxi 

 Prehĺbenie komunikácie so zákazníkmi 

 Nacvičenie si zvládnutie krízových situácií 

 Osvojenie si zásad presvedčovacieho rozhovoru 

 Využívanie motivačného rozhovoru na zlepšenie komunikácie  

 Získanie poznatkov v oblasti prevencie, spravovania a riešenia sťažností 
 
Výsledok 
Modul A: Vzdelávanie poskytovateľov služieb zamerané na legislatívu v CR 

 Zvládnutie orientácie v legislatíve súvisiacej s CR 
Modul B: Vzdelávanie kontaktných bodov zamerané na komunikáciu so zákazníkom  

 Zvládnutie komunikácie so zákazníkom efektívne a k spokojnosti obidvoch strán 
 
Metódy vzdelávania 

 Vstupný test 

 Prednáška s diskusiou 

 Cvičenie 

 Seminár 

 Brainstorming 

 Hranie rolí 

 Práca v skupinách 

 Prípadové štúdie 

 Záverečný test 
 
Materiály a pomôcky 

 Dataprojektor (+ plátno, notebook) 

 Videokamera 

 Flipchart / whiteboard, fixy 

 Pracovný materiál – zahŕňa základné body k daným témam, obsahuje základné testy 
a cvičenia, schémy, grafy a priestor na poznámky účastníkov. 

 Nadstavbové texty, cvičenia, testy a aplikačné hry 
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Vzdelávanie v legislatíve bude zamerané na aplikácii právnych predpisov v praxi. 
 

1. deň 
Legislatívne normy v cestovnom ruchu v SR 

 Praktické postupy pri aplikácii legislatívy v bežnom 
živote 

2. deň 
Najčastejšie riešené právne problémy 

 Riešenie situácii z praxe účastníkov školenia za 
pomoci lektora 

3. deň 
Modelové situácie 

 Využitie znalosti legislatívy pri komunikácii 
s úradmi, klientmi, zamestnancami 

 
Súčasťou každého dňa je čas venovaná odkazom na právne normy SR (Občiansky zákonník, Obchodný 
zákonník, Trestný zákonník ...) 
 

Legislatíva v CR 

Rozsah: 3 dni 

Obsah Absolvent modulu bude vedieť: 

Úvod, zoznámenie sa s cieľom a programom, 
očakávania účastníkov  

 

Čo musí podnikateľ splniť, aby mohol legálne 
podnikať v cestovnom ruchu v oblasti ubytovania 
a stravovania? 

 Základný zoznam dokladov, ktoré musí 
podnikateľ predložiť 

 Organizácie a úrady kde sa musí registrovať 

Reklamačné konanie  Postup a body reklamačného konania 

Storno podmienky a priebeh storna  Potrebné úkony k aplikácii storno podmienok 

Náhrady škody (poskytovateľ služby a návštevník)  Postup pri uplatňovaní si náhrady škody 

Vymáhanie storno poplatkov, škôd a dlhov 
 Ako správne postupovať aby vymáhanie bolo 

úspešné 

Pracovno-právne vzťahy v cestovnom ruchu 
 Možnosti legálneho zamestnania (sezónne aj 

trvalé) 

Zodpovednosť zamestnancov (hmotno-právna)  Rozsah zodpovednosti za škodu a jej definovanie 

Najčastejšie riešené právne problémy ubytovateľ – 
klient 

  Prípadové štúdie z vašej praxe 

  Konkrétne riešenia z praxe 

Najčastejšie riešené právne problémy ubytovateľ – 
zamestnanci 

 Prípadové štúdie z vašej praxe 

 Konkrétne riešenia z praxe 

Modelové situácie zo zariadení účastníkov školenia 
 Využitie a postup právnej argumentácie v praxi 

 

Obsah vzdelávacieho programu – Modul A 
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Komunikácia so zákazníkom 

Rozsah: 3 dni 

Obsah Absolvent modulu bude vedieť: 

Úvod, zoznámenie sa s cieľom a programom, 
očakávania účastníkov  

 

Komunikácia 

 Základné typy komunikácie 

 Bariéry v komunikácii so zákazníkmi 

 Špecifikácia komunikácie s rôznymi typmi 

zákazníkov 

 Charakteristika typov správania sa 

zákazníkov 

 Diagnostikovať komunikačné typy a prispôsobiť 

svoje správanie v komunikácii s rôznymi typmi 

zákazníkov 

 Autodiagnostikovať svoj osobnostný štýl 

prostredníctvom dotazníka 

Osobnosť a povinnosti pracovníka recepcia 

 Základné zásady a návyky recepčného 

profesionála 

 Úloha recepcie počas pobytu hosťa 

 Starostlivosť o hosťa 

 Jednať so zákazníkmi 

 Vykonávať účelovo úlohy, ktoré prislúchajú 

pracovníkovi recepcie 

 Efektívne komunikovať s hosťom v každej fáze 

ubytovacieho procesu 

 Praktické tipy a základné frázy, ktoré sú 

nevyhnutné pri jednaní s hosťom 

Manažérstvo sťažností 

 Riešenie pripomienok hosťa 

 Zásady a proces vybavovania sťažností 

 Predvídať a zvládať konflikty, ktoré môžu 

vzniknúť pri komunikácia 

 Adekvátne vyriešiť konfliktné situácie tak, aby 

došlo ku spokojnosti oboch strán 

 

Obsah vzdelávacieho programu – Modul B 


