
   

Príloha 5. SPOLOČNÉ HODNOTIACE KRITÉRIÁ PRE 

POZÍCIU SPRÁVCU WELLNESS CENTRA 

 
Modul 1  

Komunikácia s klientmi, plánovanie, rezervácie 

 

 

Plánované 

vzdelávacie 

výstupy 

 

 

Demonštratívne 

ukazovatele 
(na základe skutočných 

pracovných situácií) 

 

Úrovne dosiahnutých vzdelávacích výstupov 

 

Dostatočne/pros

pel 
(potrebuje neustále 

vedenie a 

usmerňovanie) 

Dobre 
(schopnosť 

vykonávať úlohy 

podľa pokynov) 

Výborne 
(schopnosť 

samostatnej a 

tvorivej práce) 

Vzdelávací 

výstup 1 

Je schopný/-á 

priateľsky a 

vhodným 

spôsobom 

komunikovať s 

klientmi a 

spolupracovníkmi 

v štátnom jazyku 

a minimálne v 

jednom cudzom 

jazyku. 

 

Preukazuje 

schopnosť 

efektívnej interakcie 

s klientmi a 

spolupracovníkmi v 

multikultúrnom 

prostredí. 

 

 

 

Pod vedením 

používa pri 

verbálnej a 

písomnej 

komunikácii s 

klientmi a 

personálom v 

materinskom/štátno

m jazyku a cudzom 

jazyku (B1) vhodnú 

slovnú zásobu, 

terminológiu a 

spôsob 

vyjadrovania.  

Zabezpečuje 

plynulú 

profesionálnu 

verbálnu a 

písomnú 

komunikáciu s 

klientmi a 

personálom v 

materinskom/štát

nom jazyku a 

cudzom jazyku 

(B2). 

Pri verbálnej a 

písomnej 

komunikácii 

s klientmi a 

personálom v 

materinskom/štátno

m jazyku a cudzom 

jazyku (B2) reaguje 

plynulo a spontánne 

a motivuje k tomu 

aj ostatných.  

Pri rozhovoroch s 

klientmi, získavaní 

spätnej väzby od 

klientov a písaní 

správ preukazuje 

efektívnu písomnú a 

ústnu komunikáciu 

v štátnom jazyku. 

 

Pod vedením je v 

kontakte s klientom 

ústne alebo 

písomne; pomocou 

štandardizovaných 

dokumentov a 

formulárov vie 

získavať spätnú 

väzbu a informácie 

pre napísanie 

správy. 

Zabezpečuje 

plynulú 

profesionálnu 

verbálnu a 

písomnú 

komunikáciu s 

klientom v 

materinskom/úra

dnom jazyku s 

cieľom získať 

spätnú väzbu a 

použiť tieto údaje 

v správe.  

Proaktívne 

komunikuje s 

klientom v 

materinskom/štátno

m jazyku s cieľom 

získať spätnú 

väzbu, tieto údaje 

analyzuje v správe a 

vyvodzuje závery a 

odporúčania.  

Pri získavaní 

spätnej väzby od 

klientov a písaní 

správ preukazuje 

písomnú a ústnu 

komunikáciu 

minimálne v jednom 

cudzom jazyku. 

Pod vedením je v 

kontakte s klientom 

v cudzom jazyku 

(B1); ústne alebo 

písomne; a 

pomocou 

štandardizovaných 

dokumentov a 

formulárov vie 

získavať spätnú 

väzbu a informácie 

Zabezpečuje 

plynulú 

profesionálnu 

verbálnu a 

písomnú 

komunikáciu s 

klientom v 

cudzom jazyku 

(B2) s cieľom 

získať spätnú 

väzbu a použiť 

Proaktívne 

komunikuje s 

klientom v cudzom 

jazyku s cieľom 

získať spätnú 

väzbu, tieto údaje 

analyzuje v správe a 

vyvodzuje závery a 

odporúčania. 



   
pre napísanie 

správy.  

tieto údaje v 

správe. 

Vzdelávací 

výstup 2 

Je schopný/-á 

určiť potreby 

klienta a prepojiť 

ich s wellness 

produktmi a 

službami. 

Preukazuje 

efektívne techniky 

rozhovorov s cieľom 

zistiť potreby 

klienta a prepojiť 

ich s wellness 

produktmi a 

službami. 

Pod dohľadom 

získava informácie 

od klienta s cieľom 

zvoliť vhodné 

produkty a služby 

vo wellness centre. 

Na základe 

rozhovoru 

hodnotí potreby 

klienta s cieľom 

vypracovať 

klientovi ponuku 

na mieru.   

Samostatne vedie 

rozhovor s klientom 

a získané 

informácie využíva 

na to, aby klientovi 

pomohol/-la urobiť 

dobre podložené 

rozhodnutie, čo sa 

týka voľby 

produktu alebo 

služby.   

Je schopný/-á 

klienta širšie 

oboznámiť so 

základnými 

princípmi štýlu 

wellness, wellness 

procedúrami a 

metódami, ako aj 

ich účinkami na 

ľudské telo. 

S podporou 

objasňuje 

procedúry, techniky 

a technológie 

používané vo 

wellness centre a 

ich účinky na 

ľudské telo.  

Samostatne 

pomáha klientovi 

poskytovaním 

profesionálnych 

informácií o 

princípoch štýlu 

wellness, 

procedúrach a ich 

prínosoch. 

Proaktívne navrhuje 

kreatívne spôsoby 

propagácie wellness 

konceptu, jeho 

prínosov a metód a 

techník 

využívaných u 

klienta.  

Vzdelávací 

výstup 3 

Je schopný/-á 

riešiť problémy 

a konfliktné 

situácie. 

Preukazuje spôsoby, 

ako vyriešiť 

konfliktné situácie s 

klientmi a v tíme 

konštruktívnym a 

pokojným 

spôsobom.  

S podporou 

identifikuje 

konfliktné situácie 

a navrhuje 

vylepšenia, 

modernizácie alebo 

zmeny, ktoré by 

mohli pomôcť ich 

vyriešiť (v 

závislosti od 

situácie). 

Samostatne 

analyzuje 

konfliktnú 

situáciu a jej 

zdroje a aplikuje 

riešenia vedúce k 

náprave alebo 

odstráneniu 

takýchto situácií. 

Na základe kritickej 

analýzy konfliktu 

navrhuje riešenia, 

ktoré zabraňujú 

vzniku takýchto 

konfliktov v 

budúcnosti. 

Preukazuje 

schopnosť riešiť 

problémy a ponúka 

efektívne riešenia v 

závislosti od 

pracovnej situácie. 

S podporou 

identifikuje 

problémové 

situácie a navrhuje 

vylepšenia, 

modernizácie alebo 

zmeny, ktoré by 

mohli pomôcť ich 

vyriešiť (v 

závislosti od 

situácie).  

Samostatne 

analyzuje 

problémové 

situácie a ich 

zdroje a aplikuje 

riešenia vedúce k 

náprave alebo 

odstráneniu 

takýchto situácií. 

Na základe kritickej 

analýzy 

problémových 

situácií navrhuje 

riešenia, ktoré 

zabraňujú vzniku 

takýchto situácií v 

budúcnosti. 

Preukazuje znalosti 

zásad profesionálnej 

etiky. 

 

Riadi sa hlavnými 

štandardmi osobnej 

a firemnej etiky 

správania vo 

wellness centre.  

Vykonáva 

pracovné úlohy v 

súlade s 

internými 

predpismi a 

profesijnou 

Zabezpečuje 

dodržiavanie 

firemnej a 

profesijnej etiky a 

navrhuje opatrenia 



   
etikou tak, aby 

nedochádzalo ku 

konfliktom s 

klientmi.  

na zlepšenie svojej 

práce a práce tímu.   

Plánovanie 

Vzdelávací 

výstup 4 

Je schopný/-á 

plánovať 

harmonogramy. 

Je schopný/-á 

vytvoriť 

harmonogram pre 

zamestnancov a 

klientov wellness 

centra s 

prihliadnutím na 

efektívne využitie 

času.  

 

Pod vedením 

zostavuje časový 

plán s termínmi 

klientov wellness 

centra a časový 

plán procedúr.  

Samostatne 

zabezpečuje 

efektívny časový 

harmonogram 

prevádzky 

wellness centra.  

Zabezpečuje 

plynulú a efektívnu 

prevádzku wellness 

centra (z hľadiska 

plánovania 

harmonogramu pre 

klientov a personál, 

organizácie 

procedúr, 

plánovania zdrojov 

a ďalších prvkov) a 

navrhuje zmeny 

alebo vylepšenia. 

Je schopný/-á 

spracovávať, 

uchovávať a 

usporadúvať údaje, 

ako sú osobné 

údaje, finančné 

informácie a 

záznamy klientov, 

rešpektujúc zásady 

dôvernosti. 

Dodržiava interné 

postupy a pravidlá 

týkajúce sa ochrany 

údajov (všeobecné 

nariadenie o 

ochrane údajov – 

GDPR).  

Zabezpečuje 

súlad vlastných 

pracovných 

postupov 

súvisiacich s 

ochranou údajov 

(GDPR) s 

právnymi 

predpismi a 

firemnými 

pravidlami.  

Navrhuje opatrenia 

na zabezpečenie 

dodržiavania 

právnych predpisov 

o ochrane údajov 

(GDPR) všetkými 

zamestnancami.  

Rezervácie 

Vzdelávací 

výstup 5 

Je schopný/-á 

urobiť klientovi 

rezerváciu. 

Preukazuje 

schopnosť 

vybavovať 

rezervácie, zrušené 

rezervácie a platby 

klientov. 

Pod dohľadom 

vybavuje 

rezervácie, zrušené 

objednávky služieb 

a platby klientov. 

Samostatne 

spravuje 

rezervácie, 

zrušené 

objednávky 

služieb a platby 

klientov v súlade 

s firemnými a 

legislatívnymi 

požiadavkami.  

Robí rezervácie, 

zrušenia 

objednávok služieb 

a vybavuje platby 

klientov v súlade s 

firemnými a 

legislatívnymi 

požiadavkami v 

rámci vlastnej práce 

a tímu wellness 

centra.   

Ako osoba prvého 

kontaktu wellness 

centra preukazuje 

profesionálne 

zručnosti v oblasti 

zákazníckych 

služieb.  

 

Pri prvom kontakte 

s klientmi wellness 

centra postupuje 

podľa 

štandardizovaných 

úkonov týkajúcich 

sa uskutočňovania 

rezervácií a 

poskytovania 

prvotných 

informácií.   

Pri vybavovaní 

rezervácií si 

zachováva 

profesionálny 

prístup a dbá na 

spoľahlivosť a 

presnosť 

informácií 

ponúkaných 

klientovi. 

Iniciuje a vypracúva 

návrhy zlepšení v 

oblasti prístupu ku 

klientovi a kvality a 

presnosti informácií 

ponúkaných 

klientovi pri 

vybavovaní 

rezervácií alebo pri 

prvom kontakte. 



   

Je schopný/-á 

vypočítať podľa 

rezervácie celkovú 

cenu služieb, 

zohľadňujúcu fixné 

a variabilné 

náklady, daň z 

pridanej hodnoty a 

akékoľvek 

kampane. 

Pod dohľadom 

pripravuje 

kalkulácie k 

rezerváciám 

zrealizovaným 

klientmi, a to na 

základe firemnej 

cenovej politiky.  

Samostatne 

vypracúva 

kalkulácie k 

rezerváciám s 

prihliadnutím na 

existujúce právne 

predpisy a interné 

firemné pravidlá 

a procesy.   

Zabezpečuje 

presnosť a 

transparentnosť 

kalkulácií k 

rezerváciám 

klientov vo 

wellness centre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 2  

„Zostavenie individuálneho kúpeľného programu pre klienta“ 

 

Plánované 

vzdelávacie výstupy 

Demonštratívne 

ukazovatele 

(na základe 

skutočných 

pracovných situácií) 

 

Úrovne dosiahnutých vzdelávacích výstupov 
 

Dostatočne/prospel 

(potrebuje neustále 

vedenie a 

usmerňovanie) 

Dobre 

(schopnosť 

vykonávať úlohy 

podľa pokynov) 

Výborne 

(schopnosť 

samostatnej a 

tvorivej práce) 

Vzdelávací výstup 1 

Je schopný/-á 

predstaviť pripravený 

individuálny kúpeľný 

program. 

 
Má znalosti: 

o hlavných princípoch 

zostavovania 

individuálnych 

kúpeľných programov – 

kúpeľná 

starostlivosť/procedúry 

(základná úroveň), 

o indikáciách a 

kontraindikáciách 

rôznych kúpeľných 

procedúr, 

o účinkoch produktov 

používaných pri 

Preukazuje 

schopnosť 

poradiť 

klientom, pokiaľ 

ide o 

najvhodnejší 

výber wellness 

služieb. 

 

Poskytuje 

zákazníkovi 

všeobecné informácie 

o možnostiach 

kúpeľných procedúr 

vo wellness centre a 

radí, pokiaľ ide o ich 

účinky a funkcie, 

niekedy však 

potrebuje vedenie. 

Zákaznícky 

orientovaným 

spôsobom 

poskytuje 

zákazníkovi dobre 

štruktúrované 

informácie o 

všetkých 

kúpeľných 

procedúrach, ktoré 

sú vo wellness 

centre k dispozícii, 

a radí, pokiaľ ide o 

ich účinky a 

funkcie. 

Zákaznícky 

orientovaným a 

inovatívnym 

spôsobom 

samostatne 

poskytuje 

zákazníkovi úplné a 

dobre štruktúrované 

informácie o 

všetkých kúpeľných 

procedúrach, ktoré 

sú vo wellness 

centre k dispozícii, 

a radí, pokiaľ ide o 

ich účinky a 

funkcie. 

 

Preukazuje 

schopnosť 

poradiť 

klientom, pokiaľ 

ide o účinky a 

funkcie wellness 

služieb. 

Preukazuje 

znalosti indikácií 

Vie vymenovať 

všeobecné indikácie a 

Oboznamuje s 

indikáciami a 

Oboznamuje s 

indikáciami a 



   
kúpeľnej starostlivosti 

(začiatočnícka úroveň), 

o princípoch zdravého 

životného štýlu. 

 

Je schopný/-á 

(zručnosti): 

informovať klienta o 

indikáciách a 

kontraindikáciách 

rôznych kúpeľných 

procedúr a prediskutovať 

ich s ním, 

poradiť na základe 

štruktúrovaného 

individuálneho 

rozhovoru, čo sa týka 

najvhodnejšieho výberu 

wellness služieb a 

individuálneho wellness 

programu, 

informovať klienta o 

postupnosti jednotlivých 

kúpeľných procedúr a 

ich kompatibilite s inými 

procedúrami a 

prediskutovať s ním 

tento aspekt. 

 

Kompetencie: 

samostatne pomáhať 

zákazníkovi pri výbere a 

zostavení individuálneho 

kúpeľného liečebného 

programu s prihliadnutím 

na indikácie a 

kontraindikácie rôznych 

kúpeľných procedúr, 

schopnosť informovať 

klienta o postupnosti 

jednotlivých kúpeľných 

procedúr a ich 

kompatibilite s inými 

procedúrami a 

prediskutovať s ním 

tento aspekt. 

 

a kontraindikácií 

kúpeľných 

procedúr. 

 

kontraindikácie 

kúpeľných procedúr. 

kontraindikáciami 

kúpeľných 

procedúr s 

uvedením 

niekoľkých 

príkladov. 

kontraindikáciami 

kúpeľných procedúr 

s uvedením 

množstva 

príkladov. 

Preukazuje 

schopnosť 

profesionálne 

pripraviť a 

predstaviť 

individuálny 

wellness 

program. 

Pod dohľadom počas 

rozhovoru so 

zákazníkom 

pripravuje 

individuálny wellness 

program s 

prihliadnutím na 

želania zákazníka a 

jeho zdravotný stav, 

indikácie a 

kontraindikácie 

kúpeľných procedúr. 

Počas rozhovoru 

so zákazníkom na 

základe hlavných 

princípov 

zostavovania 

individuálneho 

kúpeľného 

programu 

pripravuje 

individuálny 

wellness program 

s prihliadnutím na 

želania zákazníka 

a jeho zdravotný 

stav, indikácie a 

kontraindikácie 

všetkých 

kúpeľných 

procedúr. 

 

Počas rozhovoru so 

zákazníkom na 

základe hlavných 

princípov 

zostavovania 

individuálneho 

kúpeľného 

programu 

samostatne 

pripravuje 

individuálny 

wellness program s 

prihliadnutím na 

želania zákazníka a 

jeho zdravotný stav, 

indikácie a 

kontraindikácie 

všetkých kúpeľných 

procedúr. 

Preukazuje 

schopnosť 

informovať 

klienta o 

postupnosti 

jednotlivých 

procedúr a ich 

kompatibilite s 

inými 

procedúrami a 

prediskutovať s 

ním tento aspekt. 

 

Informuje zákazníka 

o postupnosti 

procedúr a vo 

všeobecnosti 

vysvetľuje ich 

kompatibilitu s inými 

procedúrami, ktorých 

cieľom je udržanie 

stavu pohody, 

niekedy však 

potrebuje vedenie. 

S bližším 

vysvetlením 

oboznamuje 

zákazníka o 

postupnosti 

procedúr a 

poskytuje mu 

dobre 

štruktúrované 

informácie o ich 

kompatibilite s 

inými 

procedúrami, 

ktorých cieľom je 

udržanie stavu 

pohody. 

S bližším 

vysvetlením 

samostatne 

oboznamuje 

zákazníka o 

postupnosti 

procedúr a 

poskytuje mu/jej 

dobre štruktúrované 

a úplné informácie 

o ich kompatibilite 

s inými 

procedúrami, 

ktorých cieľom je 

udržanie stavu 

pohody. 

Vie klientom 

poradiť, ako si 

udržiavať stav 

pohody. 

Vzdelávací výstup 2 

Je schopný/-á v 

spolupráci s klientom 

zvoliť kúpeľné 

procedúry. 

 
Má znalosti: 

o kúpeľných masážach a 

kúpeľných procedúrach 

pre starostlivosť o telo s 

cieľom zabezpečiť 

Preukazuje 

schopnosť 

vizuálne určiť 

stav pokožky 

klienta a 

odporučiť 

vhodnú 

procedúru. 

 

Pod vedením 

vizuálne určuje stav 

pokožky zákazníka 

s cieľom odporučiť 

vhodnú procedúru. 

 

Vizuálne určuje 

stav pokožky 

zákazníka s 

cieľom odporučiť 

vhodnú procedúru 

alebo v prípade 

potreby 

nasmeruje 

zákazníka k 

špecialistovi. 

Samostatne 

vizuálne určuje 

stav pokožky 

zákazníka s cieľom 

odporučiť vhodnú 

procedúru alebo v 

prípade potreby 

nasmeruje 

zákazníka k 

špecialistovi. 



   
klientovi pocit pohody, 

má základné znalosti o 

morfológii ľudského tela 

a fyziológii orgánov a 

ich sústav. 

 

Je schopný/-á 

(zručnosti): 

vizuálne posúdiť stav 

pokožky klienta, zvoliť a 

ponúknuť klientovi 

individuálnu kúpeľnú 

procedúru. 

 

Kompetencie: 

schopnosť odlíšiť 

kúpeľné procedúry na 

zabezpečenie 

všeobecného pocitu 

pohody od procedúr 

terapeutického 

charakteru, 

schopnosť vizuálne určiť 

konštitučný typ a svalový 

tonus klienta,  

schopnosť v spolupráci s 

klientom zvoliť kúpeľné 

procedúry, 

schopnosť informovať 

klienta o postupnosti 

jednotlivých kúpeľných 

procedúr a ich 

kompatibilite s inými 

procedúrami a 

prediskutovať s ním 

tento aspekt, 

schopnosť nadviazať s 

klientom spoluprácu. 

Preukazuje 

schopnosť určiť 

poradie 

kúpeľných 

procedúr podľa 

potrieb klienta. 

Počas rozhovoru so 

zákazníkom pod 

vedením plánuje 

individuálny balíček 

kúpeľných procedúr s 

prihliadnutím na 

želania zákazníka, 

stav jeho pokožky a 

jeho zdravotný stav. 

Počas rozhovoru 

so zákazníkom 

plánuje 

individuálny 

balíček kúpeľných 

procedúr 

zameraný na 

určitý cieľ s 

prihliadnutím na 

želania zákazníka, 

stav jeho pokožky 

a jeho zdravotný 

stav. 

Počas rozhovoru so 

zákazníkom 

samostatne plánuje 

individuálny 

balíček kúpeľných 

procedúr zameraný 

na určitý cieľ s 

prihliadnutím na 

želania zákazníka, 

stav jeho pokožky a 

jeho zdravotný stav. 

Vzdelávací výstup 3 

Je schopný/-á pracovať 

s dokumentmi 

wellness centra. 

 
Má znalosti: 

o základných princípoch 

efektívnej dokumentácie 

vo wellness centre,  

o špecializovanom 

softvéri pre zákaznícku 

databázu, zásadách 

rozvoja zákazníckej 

databázy, ochrane práv 

spotrebiteľa, základných 

princípoch obchodnej 

etikety a profesionálnej a 

všeobecnej etiky, 

základoch štatistiky a 

Preukazuje 

schopnosť viesť 

zákaznícku 

databázu 

wellness centra 

rešpektujúc 

zásady 

dôvernosti. 

S istou mierou 

vedenia získava 

informácie o 

vhodných digitálnych 

službách a 

aplikáciách. 

Podľa pokynov 

získava informácie 

o vhodných 

digitálnych 

službách a 

aplikáciách. 

Samostatne získava 

informácie o 

vhodných 

digitálnych 

službách a 

aplikáciách, pričom 

ich bez námahy a 

rôznorodo využíva 

pri svojich 

pracovných 

úlohách. 

 

Spravuje zákaznícku 

databázu, pričom 

potrebuje občasné 

vedenie. 

Spravuje 

zákaznícku 

databázu. 

Samostatne a 

systematicky 

spravuje zákaznícku 

databázu. 

 

Preukazuje 

zručnosti 

Rešpektuje pokyny 

súvisiace s 

Rešpektuje 

pokyny súvisiace s 

Systematicky sa 

riadi pokynmi 



   
metódach výskumnej 

práce. 

 

Je schopný/-á 

(zručnosti): 

zdokumentovať výsledky 

zákazníckeho prieskumu, 

používať počítač na 

vyhľadávanie, 

uchovávanie a 

spracovávanie 

informácií, vykonávať 

hodnotenie rizík a 

dokumentovať kúpeľné 

procedúry, dodržiavať 

dôvernosť, používať 

špecializovaný softvér, 

vyberať ten najvhodnejší 

z existujúcich nástrojov 

informačných a 

komunikačných 

technológií (IKT) alebo 

používať poskytovaný 

softvér. 

Kompetencie: 

dokumentovanie a 

analýza výsledkov 

zákazníckeho prieskumu, 

samostatné budovanie 

zákazníckej databázy s 

využitím 

špecializovaného 

softvéru. 

týkajúce sa práce 

so 

špecializovaným 

softvérom pre 

zákaznícku 

databázu. 

bezpečnosťou údajov 

a ochranou údajov. 

bezpečnosťou 

údajov a ochranou 

údajov. 

súvisiacimi s 

bezpečnosťou 

údajov a ochranou 

údajov. 

 

Pod vedením 

zabezpečuje, aby boli 

elektronické 

rezervačné systémy a 

špecializovaný 

softvér pre 

zákaznícku databázu 

pripravené na 

použitie v situáciách 

v oblasti 

zákazníckych služieb. 

Postupujúc podľa 

pokynov 

zabezpečuje, aby 

boli elektronické 

rezervačné 

systémy a 

špecializovaný 

softvér pre 

zákaznícku 

databázu 

pripravené na 

použitie v 

situáciách v 

oblasti 

zákazníckych 

služieb. 

 

Samostatne a 

systematicky 

zabezpečuje, aby 

boli elektronické 

rezervačné systémy 

a špecializovaný 

softvér pre 

zákaznícku 

databázu pripravené 

na použitie v 

situáciách v oblasti 

zákazníckych 

služieb. 

Preukazuje 

prípravu 

zákazníckeho 

prieskumu a 

schopnosť 

interpretovať 

výsledky. 

Pod vedením získava 

kľúčové informácie 

týkajúce sa 

rezervačných 

činností. 

Postupujúc podľa 

pokynov získava 

kľúčové 

informácie 

týkajúce sa 

rezervačných 

činností. 

 

Samostatne získava 

kľúčové informácie 

týkajúce sa 

rezervačných 

činností. 

Podieľa sa na 

prieskume správania 

zákazníckych skupín 

v oblasti služieb. 

Uskutočňuje 

prieskumy 

správania 

zákazníckych 

skupín v oblasti 

služieb. 

Uskutočňuje 

prieskumy 

správania, potrieb a 

očakávaní 

zákazníckych 

skupín v oblasti 

služieb. 

 

Pod vedením 

zaznamenáva 

skúsenosti 

zákazníkov alebo o 

nich získava 

informácie. 

Zaznamenáva 

skúsenosti 

zákazníkov a 

získava o nich 

informácie. 

Zaznamenáva 

skúsenosti 

zákazníkov a 

získava o nich 

rozličné informácie. 

Vzdelávací výstup 4 

Je schopný/-á dávať 

odporúčania v oblasti 

zdravého životného 

štýlu. 

 
Má znalosti: 

o základoch zdravej 

výživy, 

Preukazuje 

schopnosť 

informovať 

klienta o 

dôležitosti 

vhodného 

stravovania v 

súvislosti s 

kúpeľnými 

procedúrami. 

Všeobecne popisuje 

dôležitosť vhodného 

stravovania v 

súvislosti s 

kúpeľnými 

procedúrami. 

Popisuje a 

objasňuje 

dôležitosť 

vhodného 

stravovania v 

súvislosti s 

kúpeľnými 

procedúrami 

pomocou 

kľúčových 

Objasňuje 

dôležitosť 

vhodného 

stravovania v 

súvislosti s 

kúpeľnými 

procedúrami 

pomocou 

kľúčových 

konceptov 



   
o úlohe stravovania pri 

regulácii životných 

procesov (základné 

živiny, balastné látky, 

vitamíny, wellness 

stravovanie, wellness 

nápoje, choroby a 

poruchy spojené s 

výživou), 

o zásadách zdravého 

životného štýlu 

(stravovanie, fyzická 

aktivita, diéty, šport). 

Je schopný/-á 

(zručnosti): 

informovať klienta o 

zdravej kombinácii 

kúpeľných procedúr, 

stravovania a fyzických 

aktivít, 

identifikovať úlohu 

rôznych odborníkov v 

oblasti zdravého 

životného štýlu (dietológ, 

špecialista na výživu, 

fitnes tréner, 

fyzioterapeut, lekár atď.). 

 

Kompetencie: 

dodržiavanie predpisov 

upravujúcich aktivity 

starostlivosti o zdravie, 

poskytnutie odporúčania 

navštíviť vhodných 

odborníkov za účelom 

udržania si zdravého 

životného štýlu. 

konceptov 

kúpeľných 

procedúr a zdravej 

výživy. 

kúpeľných procedúr 

a zdravej výživy, 

pričom používa 

konkrétne príklady. 

 

Preukazuje 

vedomosti o 

základných 

princípoch 

wellness 

stravovania. 

Identifikuje základné 

princípy wellness 

stravovania a zároveň 

poskytuje 

odporúčania týkajúce 

sa zdravého 

životného štýlu. 

Aplikuje základné 

princípy wellness 

stravovania a 

zároveň poskytuje 

odporúčania 

týkajúce sa 

zdravého 

životného štýlu. 

Aplikuje a 

prispôsobuje 

znalosti o 

základných 

princípoch 

vyváženého 

wellness 

stravovania a 

zároveň poskytuje 

odporúčania 

týkajúce sa 

zdravého životného 

štýlu. 

 

Preukazuje 

schopnosť 

informovať 

klienta o úlohe 

fyzickej aktivity 

v oblasti 

zdravého 

životného štýlu. 

Opisuje význam 

fyzickej aktivity a 

zároveň poskytuje 

odporúčania týkajúce 

sa zdravého 

životného štýlu. 

Objasňuje význam 

fyzickej aktivity a 

zároveň poskytuje 

odporúčania 

týkajúce sa 

zdravého 

životného štýlu na 

základe nejakých 

príkladov. 

Analyzuje význam 

fyzickej aktivity a 

zároveň poskytuje 

odporúčania 

týkajúce sa 

zdravého životného 

štýlu, pričom vie 

svoje vysvetlenia 

podložiť 

množstvom 

príkladov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 3 

Organizácia a koordinácia wellness centra 
 

 
 

 

Demonštratívne 

ukazovatele  

 

Úrovne dosiahnutých vzdelávacích výstupov 

Dostatočne/prospel Dobre Výborne 



   
Plánované 

vzdelávacie 

výstupy 

 

(Na základe 

skutočných 

pracovných situácií) 

(potrebuje neustále 

vedenie a 

usmerňovanie) 

(schopnosť 

vykonávať úlohy 

podľa pokynov) 

(schopnosť samostatnej 

a tvorivej práce) 

Vzdelávací výstup 1 

 

Je schopný/-á 

organizovať 

aktivity vo wellness 

centre 

Preukazuje 

schopnosť 

organizovať 

aktivity wellness 

centra 

 

Dodržiava hlavné 

pravidlá prevádzky 

wellness centra. 

Pri postupe podľa 

prevádzkového plánu 

činností wellness 

centra potrebuje 

dohľad. 

 

Prevádzkovým 

plánom činností 

wellness centra 

sa riadi 

samostatne. 

Samostatne organizuje 

realizáciu 

prevádzkového plánu 

činností wellness 

centra s cieľom zvýšiť 

zisk wellness centra. 

Hľadá nové spôsoby, 

ktorými je možné 

zvýšiť efektivitu 

pracovných činností. 

 

Preukazuje 

hlboké vedomosti 

o technológii 

práce vo wellness 

centre: služby, 

produkty, 

procesy, zdroje.  

 

Plní pracovné úlohy 

podľa interných 

pravidiel, technológie 

a pracovných 

procesov. 

Pozná všetky fázy 

technológie práce vo 

wellness centre. 

 

Pracovné úlohy 

vykonáva so 

zameraním na 

cieľ, pričom 

venuje 

pozornosť 

rôznym 

 zákazníckym 

skupinám a 

modelom 

služieb. 

Presne 

implementuje 

všetky fázy 

technológie 

práce vo 

wellness centre. 

Pracovné úlohy 

vykonáva veľmi 

kvalitne. 

Navrhuje opatrenia a 

identifikujte oblasti, 

kde je možné zlepšenie 

pracovných úloh s 

cieľom dosiahnuť 

vysokú úroveň 

spokojnosti 

zákazníkov a splniť 

marketingové ciele 

wellness centra. 

Preukazuje 

schopnosť 

zabezpečovať v 

centre relaxačné 

prostredie. 

Uvedomuje si hlavné 

požiadavky na bežné 

prostredie v centre. 

Postupuje tak, aby 

boli dodržané 

základné podmienky 

na relaxačné 

prostredie v centre. 

Má hlboké 

vedomosti o 

relaxačnom 

prostredí vo 

wellness centre. 

Zabezpečuje v 

centre relaxačné 

prostredie na 

základe 

požiadaviek a 

spätnej väzby 

zákazníkov.  

 

Zabezpečuje v centre 

relaxačné prostredie a 

navrhuje opatrenia s 

cieľom lepšie vyhovieť 

požiadavkám na 

relaxačné prostredie 

vzhľadom na interný 

štandard. 

Prináša inovatívne 

nápady na 

spríjemnenie 

relaxačného prostredia. 

Vzdelávací 

výstup 2 

Je schopný/-á 

koordinovať tím 

vo wellness 

centre. 

Preukazuje 

schopnosť 

koordinovať 

prácu tímu vo 

wellness centre. 

Pod dohľadom 

pripravuje 

týždenný/mesačný 

pracovný 

harmonogram. 

Má byť 

informovaný/-á o 

Prideľuje 

zamestnancom 

rôzne úlohy. 

Monitoruje 

dodržiavanie 

pracovného času 

a plnenie úloh. 

Zostavuje ciele v 

oblasti efektivity 

vrátane časovej osi a 

štandardov kvality a 

dohliada na výkon 

zamestnancov. 



   

 
zmenách v 

harmonograme. 

 

 Poskytuje včasnú a 

konštruktívnu spätnú 

väzbu jednotlivcom aj 

tímu.  

Preukazuje 

schopnosť 

vytvárať vo 

wellness centre 

efektívnu tímovú 

synergiu.  

 

Poskytuje informácie 

týkajúce sa 

každodenných úloh v 

centre.  

Pozná postupy 

týkajúce sa 

organizácie 

zamestnancov.  

Pravidelne 

komunikuje s 

členmi tímu 

podľa 

pracovného 

procesu a 

nastavených 

cieľov.  

Vyváženým 

spôsobom 

rozdeľuje 

pracovné úlohy. 

 

Efektívne koordinuje 

činnosť tímu.  

Podporuje dvojsmernú 

komunikáciu. 

Používa rôzne 

motivačné techniky, 

ktoré sa líšia v 

závislosti od 

jednotlivca.  

Preukazuje 

schopnosť 

vytvárať zdravú a 

pozitívnu 

pracovnú 

atmosféru. 

Zabezpečuje 

požadované pracovné 

podmienky. 

Reaguje, keď je 

potrebný nejaký 

zásah.  

Zabezpečuje 

pokojnú 

pracovnú 

atmosféru. 

Zabezpečuje 

pohodlné 

pracovné 

podmienky.  

Vytvára zdravú a 

pozitívnu pracovnú 

atmosféru. 

Postupuje v súlade s 

tímovými 

preferenciami. 

Vzdelávací 

výstup 3 

Je schopný/-á 

pripravovať 

efektívnu ponuku 

wellness 

produktov a 

služieb. 

Preukazuje 

schopnosť 

profesionálne 

ponúkať wellness 

produkty a 

služby, čo vedie k 

ich zakúpeniu 

zákazníkom. 

Postupuje tak, aby 

boli dodržané 

základné podmienky 

pre ponuku wellness 

produktov a služieb. 

Poskytuje 

požadované 

informácie o 

zákazníkoch. 

Identifikuje 

potreby 

zákazníka a 

podrobnejšie 

opisuje wellness 

produkty a 

služby, ktoré sú 

k dispozícii, a 

ich prínosy. 

Používa rôzne 

podnety, ako 

povzbudiť tím k 

efektívnemu 

ponúkaniu 

wellness 

produktov a 

služieb. 

Pripravuje efektívnu 

ponuku wellness 

produktov a služieb. 

Prezentuje a ponúka 

prebiehajúce 

propagačné akcie s 

cieľom zvýšiť predaj. 

S každým typom 

zákazníka dokáže 

doviesť komunikáciu 

do úspešného konca. 

Na ponúkanie wellness 

produktov a služieb 

používa všetky vhodné 

propagačné kanály. 

 
Preukazuje 

schopnosť 

pripravovať, 

viesť a 

povzbudzovať 

tím vo wellness 

centre k 

efektívnemu 

ponúkaniu 

wellness 

Informuje členov 

tímu o 

charakteristikách 

wellness produktov. 

Poskytuje jasné 

pokyny k ponúkaniu 

wellness produktov a 

služieb. 

Objasňuje 

prínosy každého 

produktu alebo 

služby pre 

zákazníkov. 

Školí 

zamestnancov v 

oblasti 

predajných a 

vyjednávacích 

techník. 

Vedie a povzbudzuje 

tím vo wellness centre 

k efektívnemu 

ponúkaniu wellness 

produktov a služieb. 

Naväzuje predajné 

zručnosti na finančné 

výsledky centra a 

individuálne ciele. 

Koučuje zamestnancov 

v oblasti predajných a 



   
produktov a 

služieb. 

 

 vyjednávacích techník, 

ktoré sa líšia v 

závislosti od 

individuálnych 

charakteristík 

zákazníkov. 

Vzdelávací 

výstup 4 

Podiel na 

dosahovaní 

obchodných 

cieľov.  

Preukazuje 

schopnosť 

definovať a 

dosahovať 

kľúčové 

ukazovatele 

výkonnosti (KPI). 

 

 

Rozlišuje 

zodpovednosti 

každého člena tímu 

podľa obchodných 

cieľov. 

Používa postupy 

objednávania a 

zabezpečovania 

dodávky vybavenia a 

spotrebného 

materiálu. 

Zabezpečuje 

plnenie 

povinností 

každého člena 

tímu.  

Monitoruje 

dosahovanie KPI 

a prijíma 

nápravné 

opatrenia. 

 

Zostavuje obchodný 

plán a rozpočet 

wellness centra a 

preberá za ne 

zodpovednosť. 

Koordinuje a spracúva 

stanovené kľúčové 

ukazovatele výkonu 

(KPI) z obchodného 

plánu. 

 Podáva správy a 

poskytuje usmernenia 

pre budúci rozvoj. 

 

Preukazuje 

schopnosť 

podieľať sa na 

efektívnom 

uskutočňovaní 

obchodných 

cieľov vrátane 

plánovania, 

zostavovania 

rozpočtu a 

podávania správ. 

Vykonáva úlohy 

podľa obchodného 

plánu. 

Dodržiava interné 

účtovné a rozpočtové 

pravidlá. 

 

Podieľa sa na 

obchodnom 

plánovaní, 

zostavovaní 

rozpočtu a 

reportovaní. 

Monitoruje 

dodržiavanie 

interných 

účtovných a 

rozpočtových 

pravidiel a 

postupov pri 

objednávaní 

potrebného 

vybavenia a 

spotrebného 

materiálu. 

Poskytuje vybavenie, 

produkty a spotrebný 

materiál prihliadajúc 

na finančnú disciplínu 

spoločnosti. 

Podieľa sa na 

efektívnom 

uskutočňovaní 

obchodných cieľov 

vrátane plánovania, 

zostavovania rozpočtu 

a podávania správ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

Modul 4 

Zabezpečovanie kvality služieb vo wellness centre 

 
 

 

Plánované 

vzdelávacie 

výstupy 

 

 

Demonštratívne 

ukazovatele 
(na základe skutočných 

pracovných situácií) 

 

Úrovne dosiahnutých vzdelávacích výstupov 

 

Dostatočne/prospel 
(potrebuje neustále 

vedenie a 

usmerňovanie) 

Dobre 
(schopnosť 

vykonávať úlohy 

podľa pokynov) 

Výborne 
(schopnosť 

samostatnej a 

tvorivej práce) 

Kvalita služieb  

Vzdelávací 

výstup 1 

Je schopný/-á 

zabezpečovať vo 

wellness centre 

fungovanie 

aktivít a 

harmonickú 

atmosféru. 

Preukazuje 

schopnosť  

 monitorovať 

kvalitu vlastnej 

práce. 

Pod dohľadom 

pracuje v súlade s 

požiadavkami na 

kvalitu. 

Podľa súboru 

pokynov je 

oboznámený/-á s 

požiadavkami na 

kvalitu práce a 

pracuje v súlade 

s nimi. 

 

Je oboznámený/-á s 

požiadavkami na 

kvalitu práce a 

pracuje v súlade s 

nimi. 

Pri vykonávaní 

profesionálnych 

úloh preukazuje 

prozákaznícky 

prístup.  

Uskutočňuje 

prevádzkový model 

orientovaný na 

zákazníkov v 

organizácii. 

 

Všimne si príchod 

zákazníka a obsluhuje 

ho zdvorilo ako 

zástupca zariadenia, 

ale občas potrebuje 

pomoc. 

 

Všetkých zákazníkov 

obsluhuje rovnako, 

berúc do úvahy 

kultúrne rozdiely 

alebo iné 

charakteristiky 

týkajúce sa pôvodu. 

 

 

Má 

prozákaznícky 

prístup a 

dodržiava 

koncepciu 

služieb 

organizácie. 

 

Všimne si 

príchod 

zákazníka a 

obsluhuje ho 

zdvorilo ako 

zástupca 

zariadenia podľa 

súboru pokynov. 

 

Všetkých 

zákazníkov 

obsluhuje 

rovnako, berúc 

do úvahy 

kultúrne rozdiely 

alebo iné 

charakteristiky 

týkajúce sa 

pôvodu. 

 

 

Má prozákaznícky 

prístup a 

identifikuje oblasti, 

ktoré si vyžadujú 

 rozvoj činností 

orientovaných na 

zákazníkov, 

predkladá 

opodstatnené 

návrhy na rozvoj 

koncepcie služieb. 

 

Všíma si príchod 

zákazníkov a 

obsluhuje ich 

zdvorilo ako 

zástupca zariadenia 

na základe 

akýchkoľvek 

daných potrieb. 

 

Všetkých 

zákazníkov 

obsluhuje rovnako, 

berúc do úvahy 

kultúrne rozdiely 

alebo iné 

charakteristiky 

týkajúce sa 

pôvodu. 

 



   
Preukazuje 

schopnosť efektívne 

pomáhať pri 

monitorovaní s 

cieľom zabezpečiť 

správne fungovanie 

wellness centra. 

Zabezpečuje kvalitu a 

dostupnosť produktov 

na predaj. 

 

Upratuje a udržiava v 

poriadku priestory pre 

zákazníkov a 

pracovné priestory a 

triedi odpad. 

 

Pri nových situáciách 

alebo pri zmenách v 

prevádzkovom 

prostredí potrebuje 

dohľad. 

Samostatne 

zabezpečuje 

kvalitu a 

dostupnosť 

produktov na 

predaj. 

 

Samostatne 

upratuje a 

udržiava v 

poriadku 

priestory pre 

zákazníkov a 

pracovné 

priestory a triedi 

odpad. 

 

Pri nových 

situáciách alebo 

pri zmenách v 

prevádzkovom 

prostredí sa 

prispôsobuje 

podľa súboru 

pokynov. 

Z vlastnej 

iniciatívy a 

zodpovedným 

spôsobom 

zabezpečuje 

kvalitu a 

dostupnosť 

výrobkov na 

predaj. 

 

Samostatne 

upratuje a udržiava 

v poriadku 

priestory pre 

zákazníkov a 

pracovné priestory, 

ak nemá iné 

povinnosti, a 

dôkladne triedi 

odpad.  

 

Ak dôjde k 

zmenám, vie, ako 

samostatne konať 

podľa danej 

situácie, a ak je to 

potrebné, dokáže 

tomu prispôsobiť 

svoje pracovné 

návyky. 

Spokojnosť 

zákazníkov 

Vzdelávací 

výstup 2 

Je schopný/-á 

zabezpečiť 

spokojnosť 

klientov podľa 

ich potrieb a 

želaní. 

Na základe spätnej 

väzby od klientov je 

schopný/-á stanoviť 

si potrebné oblasti 

zlepšenia týkajúce 

sa vlastnej práce. 

 

Samohodnotí silné a 

slabé stránky 

vlastného výkonu. 

 

Pri práci berie do 

úvahy dôležitosť 

pozitívnej skúsenosti 

zákazníkov. 

 

 

Hodnotí silné 

stránky 

vlastného výkonu 

a 

 príležitostí na 

profesionálnu 

prácu. 

 

Podporuje 

pozitívnu 

skúsenosť 

zákazníkov pri 

jeho/jej vlastnej 

práci a chápe 

dôležitosť 

spokojnosti 

zákazníkov 

pri interakcii s 

nimi. 

Samostatne 

hodnotí silné 

stránky 

vlastného výkonu 

a príležitostí 

na profesionálnu 

prácu. 

 

Zisťuje, aké 

faktory ovplyvňujú 

spokojnosť 

zákazníkov pri 

jeho/jej práci, a 

predkladá 

opodstatnené 

návrhy na 

zlepšenie.  

 

Je schopný/-á 

aplikovať 

navrhované 

spôsoby získavania 

spätnej väzby od 

Prijíma spätnú väzbu 

od zákazníka, 

čo sa týka služieb a 

produktov, 

ďakuje zákazníkovi a 

Prijíma spätnú 

väzbu od 

zákazníka, 

čo sa týka služieb 

a produktov, 

Aktívne vyžaduje 

spätnú väzbu od 

zákazníka 



   
klientov a 

zlepšovania služieb. 

 

vyzve ho aj k budúcej 

návšteve. 

ďakuje 

zákazníkovi, 

vyzve 

ho aj k budúcej 

návšteve a 

sprostredkuje 

spätnú väzbu 

nadriadeným. 

týkajúcu sa služieb 

a produktov, 

ďakuje 

zákazníkovi, vyzve 

ho aj k budúcej 

návšteve a 

sprostredkuje 

spätnú väzbu 

nadriadeným. 

Preukazuje 

schopnosť efektívne 

pomáhať pri 

monitorovaní s 

cieľom zabezpečiť 

správne fungovanie 

wellness centra.  

Zabezpečuje kvalitu a 

dostupnosť produktov 

na predaj. 

 

Upratuje a udržiava v 

poriadku priestory pre 

zákazníkov a 

pracovné priestory. 

 

Pri nových situáciách 

alebo pri zmenách v 

prevádzkovom 

prostredí potrebuje 

dohľad. 

 

Uznáva dôležitosť 

vlastných pracovných 

úloh ako súčasti 

celej koncepcie 

služieb. 

 

Samostatne 

zabezpečuje 

kvalitu a 

dostupnosť 

produktov na 

predaj. 

 

Upratuje a 

udržiava v 

poriadku 

priestory pre 

zákazníkov a 

pracovné 

priestory. 

 

Pri nových 

situáciách alebo 

pri zmenách v 

prevádzkovom 

prostredí sa 

prispôsobuje 

podľa súboru 

pokynov. 

 

Identifikuje 

dôležitosť 

vlastných 

pracovných úloh 

ako súčasti 

pozitívnej 

skúsenosti 

zákazníkov. 

 

Z vlastnej 

iniciatívy a 

zodpovedným 

spôsobom 

zabezpečuje 

kvalitu a 

dostupnosť 

výrobkov na 

predaj. 

 

Samostatne 

upratuje a udržiava 

v poriadku 

priestory pre 

zákazníkov a 

pracovné priestory 

a zabezpečuje 

čistotu a poriadok 

počas celého 

trvania svojej 

pracovnej zmeny. 

 

Ak dôjde k 

zmenám, vie, ako 

samostatne konať 

podľa danej 

situácie, a ak je to 

potrebné, dokáže 

tomu prispôsobiť 

svoje pracovné 

návyky. 

 

Identifikuje 

dôležitosť 

vlastných 

pracovných úloh 

ako súčasti 

pozitívnej 

skúsenosti 

zákazníkov. 

 

Pracovná etika Je schopný/-á 

hodnotiť silné 

Samohodnotí silné a 

slabé stránky 

vlastného výkonu. 

Hodnotí silné 

stránky vlastného 

výkonu a 

príležitostí na 

Samostatne 

hodnotí silné 

stránky vlastného 

výkonu a 



   
Vzdelávací 

výstup 3 

Je schopný/-á 

pracovať podľa 

odporúčaní 

pracovnej etiky a 

prispievať tak k 

obrazu kvality 

wellness centra. 

stránky vlastného 

výkonu. 
profesionálnu 

prácu. 

príležitostí na 

profesionálnu 

prácu. 

Je schopný/-á 

predkladať a 

uskutočňovať 

koordinačné 

postupy v 

mimoriadnych 

situáciách, ako je 

smrť, krádež, 

poškodenie 

inventára. 

 

S pomocou predkladá 

a uskutočňuje 

navrhnuté 

koordinačné postupy 

v mimoriadnych 

situáciách, ako je 

smrť, krádež, 

poškodenie inventára. 

Predkladá a 

uskutočňuje 

navrhnuté 

koordinačné 

postupy v 

mimoriadnych 

situáciách, ako je 

smrť, krádež, 

poškodenie 

inventára. 

Diskrétne a 

samostatne 

predkladá a 

uskutočňuje 

navrhnuté 

koordinačné 

postupy v 

mimoriadnych 

situáciách, ako je 

smrť, krádež, 

poškodenie 

inventára. 

Pri komunikácii a 

používaní 

sociálnych médií je 

schopný/-á 

zaobchádzať s 

dôvernými 

informáciami a 

záležitosťami a 

chrániť osobné 

údaje klientov a 

podnikové údaje. 

Pri ochrane osobných 

a firemných údajov 

klientov pri 

komunikácii a 

používaní sociálnych 

médií s občasnou 

pomocou dodržiava 

súbor pokynov 

týkajúcich sa 

dôvernosti. 

 

 

Pri ochrane 

osobných a 

firemných údajov 

klientov pri 

komunikácii a 

používaní 

sociálnych médií 

samostatne 

dodržiava súbor 

pokynov 

týkajúcich sa 

dôvernosti. 

Pri ochrane 

osobných a 

firemných údajov 

klientov pri 

komunikácii a 

používaní 

sociálnych médií 

spoľahlivo 

dodržiava súbor 

pokynov 

týkajúcich sa 

dôvernosti.  

Zdravie a 

bezpečnosť 

Vzdelávací 

výstup 4  

 

Je schopný/-á 

dodržiavať a 

implementovať 

predpisy 

týkajúce sa 

ochrany zdravia 

a bezpečnosti pre 

optimálnu 

prevádzku.  

Je schopný/-á 

dodržiavať na 

pracovisku 

pravidlá ochrany 

zdravia. 

Dodržiava súbor 

pokynov a svojím 

konaním nespôsobuje 

nebezpečenstvo. 

 

 

Vie, čo treba robiť v 

núdzových situáciách, 

keď je potrebná prvá 

pomoc. 

Dodržiava súbor 

pokynov a 

svojím konaním 

nespôsobuje 

nebezpečenstvo. 

 

Vie, čo treba 

robiť v 

núdzových 

situáciách, keď je 

potrebná prvá 

pomoc. 

Zodpovedným 

spôsobom 

dodržiava súbor 

pokynov a svojím 

konaním 

nespôsobuje 

nebezpečenstvo. 

 

Vie, čo treba robiť 

v núdzových 

situáciách, keď je 

potrebná prvá 

pomoc. 

Vo svojich 

pracovných 

úlohách preukazuje 

schopnosť 

pozorovať, 

monitorovať a 

implementovať 

dodržiavanie 

požiadaviek na 

bezpečnosť a 

ochranu zdravia a 

ergonomické 

požiadavky. 

Dodržiava interný 

plán kontroly. 

 

Dodržiava všetky 

smernice a nariadenia 

týkajúce sa 

bezpečnosti v danom 

zariadení.  

 

Pri svojich 

pracovných úlohách 

koná v súlade so 

zásadami bezpečnosti 

Dodržiava 

interný plán 

kontroly. 

 

Dodržiava všetky 

smernice a 

nariadenia 

týkajúce sa 

bezpečnosti v 

danom zariadení. 

 

Pri svojich 

pracovných 

Dodržiava interný 

plán kontroly. 

 

Zodpovedným 

spôsobom 

dodržiava všetky 

smernice a 

nariadenia týkajúce 

sa bezpečnosti v 

danom zariadení a 

hlási všetky zistené 

hrozby alebo 

nebezpečenstvá. 



   
 na pracovisku a 

ergonomickými 

princípmi. 

 

úlohách koná v 

súlade so 

zásadami 

bezpečnosti na 

pracovisku a 

ergonomickými 

princípmi. 

 

 

Pri svojich 

pracovných 

úlohách koná 

samostatne v 

súlade so zásadami 

bezpečnosti na 

pracovisku a 

ergonomickými 

princípmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 5  

Marketingové a predajné aktivity smerom ku klientom 

 

 

Plánované 

vzdelávacie 

výstupy 

 

 

Demonštratívne 

ukazovatele 
(na základe 

skutočných 

pracovných situácií) 

 

Úrovne dosiahnutých vzdelávacích výstupov 

 

Dostatočne/pros

pel 
(potrebuje neustále 

vedenie a 

usmerňovanie) 

Dobre 
(schopnosť 

vykonávať 

úlohy podľa 

pokynov) 

Výborne 
(schopnosť 

samostatnej a tvorivej 

práce) 

Vzdelávací výstup 1 

Je schopný/-á 

predávať wellness 

produkty koncovým 

klientom. 

Preukazuje 

efektívne techniky 

predajných 

prezentácií pre 

rôzne typy 

klientov a skupiny 

klientov.  

Potrebuje vedenie, 

aby pri predaji 

produktov klientom 

dodržiaval/-a 

zavedené predajné 

postupy a techniky.  

Pri 

komunikácii s 

rôznymi 

klientmi 

aplikuje 

stratégie 

psychológie 

predaja.  

Pri komunikácii s 

rôznymi klientmi 

aplikuje stratégie 

psychológie predaja 

a navrhuje nové 

techniky za účelom 

akvizície nových 

klientov.  

Preukazuje rôzne 

techniky riešenia 

námietok 

zákazníka a 

dovedenia k 

úspešnému 

predaju.  

Pod dohľadom 

aplikuje obvyklé 

postupy predaja a 

využíva podporné 

marketingové 

materiály.  

Samostatne 

prispôsobuje 

svoju taktiku 

predaja podľa 

klientov a 

situácií s 

cieľom 

Kreatívne aplikuje 

psychologickú 

taktiku predaja a 

motivuje ostatných 

zamestnancov k 

lepším výkonom v 

predajnej činnosti.   



   
 úspešného 

predaja.  

Preukazuje 

porozumenie 

dôležitosti 

etického správania 

v rámci 

obchodných 

vzťahov. 

Pri predajných 

operáciách voči 

klientom postupuje 

podľa štandardov 

osobnej a firemnej 

etiky.  

V obchodnom 

kontakte so 

zákazníkom 

zabezpečuje 

dodržiavanie 

etických 

pravidiel. 

Pri vlastnom výkone 

a výkone tímu 

zabezpečuje v rámci 

predajných činností 

spravodlivý a 

vyvážený prístup.  

Vzdelávací výstup 2 

Je schopný/-á využiť 

marketingové 

techniky a nástroje 

na podporu predaja 

wellness produktov 

koncovým klientom.   

Preukazuje 

schopnosť urobiť 

jednoduchý 

marketingový 

prieskum.  

 

 

Pod dohľadom 

získava a 

spracováva 

informácie na 

identifikáciu 

marketingových 

príležitostí a 

problémov. 

Analyzuje 

kvalitatívne a 

kvantitatívne 

údaje a 

informácie s 

cieľom 

identifikovať 

riešenia výziev 

a príležitostí v 

rámci 

marketingu. 

Analyzuje 

kvalitatívne a 

kvantitatívne údaje 

týkajúce sa 

marketingových 

produktov a služieb s 

cieľom poskytnúť 

vedeniu spoľahlivé 

informácie o 

segmente trhu, 

zákazníkoch atď. 

Preukazuje 

schopnosť 

pripraviť písomnú 

alebo ústnu 

ponuku/cenovú 

kalkuláciu 

produktu s 

využitím 

vhodných 

marketingových 

techník.  

 

Pri príprave 

písomnej alebo 

ústnej ponuky pre 

klienta sa riadi 

internými princípmi 

v oblasti 

marketingu a 

predaja.  

Samostatne 

vypracúva 

písomnú alebo 

ústnu ponuku 

šitú na mieru 

potrebám 

zákazníka a 

situácii.  

Zabezpečuje 

prípravu ponúk, 

ktoré pre klientov 

predstavujú pridanú 

hodnotu a odlišujú 

produkt/službu od 

konkurencie.  

Preukazuje 

znalosti spôsobov 

získavania spätnej 

väzby od klientov 

a opatrení pre 

efektívne stratégie 

udržiavania si 

klientov. 

Postupuje podľa 

podnikových 

spôsobov 

získavania spätnej 

väzby od klientov a 

stratégií 

udržiavania si 

klientov. 

Zabezpečuje 

uplatňovanie 

vhodných 

spôsobov 

získavania 

spätnej väzby 

a výsledky 

využíva na 

zlepšenie 

činnosti 

wellness 

centra a 

udržanie si 

klientov.   

Zabezpečuje 

uplatňovanie 

vhodných spôsobov 

získavania spätnej 

väzby a výsledky 

využíva na zlepšenie 

činnosti wellness 

centra vo všetkých 

smeroch a udržanie 

si klientov.   

Vzdelávací výstup 3 

 

Identifikuje 

najlepšiu stratégiu 

a nástroje v 

závislosti od 

pracovnej situácie 

S podporou vyberá 

vhodný prístup a 

digitálne nástroje 

pre predaj a 

marketing wellness 

Samostatne 

buduje 

stratégiu a volí 

efektívne 

digitálne 

Kreatívne buduje 

marketingovú 

stratégiu založenú na 

technológiách IKT s 

prihliadnutím na 



   
Je schopný/-á 

využívať moderné 

technológie IKT pri 

obchodných a 

marketingových 

operáciách. 

v súlade so 

stratégiou 

spoločnosti. 

 

 

produktov a 

služieb.  

nástroje a 

technológie s 

cieľom 

dosiahnuť 

úspešný 

predaj.   

zvýšenie zisku 

spoločnosti a nábor 

zákazníkov.   

Preukazuje 

pravidlá verbálnej 

a písomnej 

komunikácie 

prostredníctvom 

interaktívnych 

alebo digitálnych 

prostriedkov 

(mobilné 

zariadenia, 

digitálne 

platformy a ďalšie 

online kanály, ako 

sú sms, e-mail, 

online chat, 

sociálne siete 

atď.).  

 

Rozlišuje rôzne 

požiadavky na 

komunikáciu v 

rôznych 

prostrediach: 

verbálnom, 

písomnom, 

elektronickom, 

mobilnom. 

Zabezpečuje 

kvalitné 

komunikačné 

výstupy vo 

všetkých 

dostupných 

formátoch v 

súlade s 

firemnou 

marketingovou 

politikou.  

Zabezpečuje kvalitné 

komunikačné 

výstupy v súlade s 

firemnou 

marketingovou 

politikou a navrhuje 

nové nástroje, 

technológie a 

opatrenia týkajúce sa 

predaja a marketingu 

odrážajúce najnovší 

technologický vývoj. 

 

 


