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Modul 1: „Komunikácia s klientom, plánovanie, rezervácia" - POPIS 

(Jednotka kvalifikačného profilu 1) 

 

 

Všeobecné ciele modulu 

 

Rozvíjať kompetencie absolventa realizovať proces plánovania a rezervácie počas interakcie s klientmi, 

kolegami a zamestnávateľmi bez námahy v multikultúrnom prostredí , dodržiavanie základných princípov 

profesijnej a všeobecnej etiky pri práci s klientmi, kolegami, zamestnávateľmi. 

 

Ciele modulu (plánované 

vzdelávacie výstupy) 

 

 

Po dokončení modulu by absolvent  mal byť schopný: 

  

1. Komunikovať priateľsky a správne s klientmi a spolupracovníkmi v úradnom štátnom jazyku a najmenej v jednom 

cudzom jazyku. 

2. Na základe potrieb klientov určiť produkty a služby wellness centra. 

3. Riešiť problémy a konfliktné situácie. 

4. Plánovať rozvrh. 

5. Vykonávať rezerváciu pre klienta. 

 

 

Vstupné požiadavky 

(Predpoklady) 

 

Minimálnou požiadavkou je nižšie stredné vzdelanie. 

Závisí od typu programu OVP 

 

Hodnotenie modulu 

Na konci modulu „Komunikácia s klientom, plánovanie, rezervácia“ študenti absolvujú teoretický test a na praktickom 

cvičení preukážu praktické komunikačné a plánovacie schopnosti: 

1. Preukazuje schopnosť komunikovať s klientom osobne, a prostredníctvom telefónu a e-mailu; 
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2. V komunikácii používa terminológiu spojenú s wellness a dodržiava etické štandardy a normy ochrany 

súkromia; 

3. Schopnosť komunikovať v jednom cudzom jazyku; 

4. Vytvoriť rozvrh wellness centra pomocou elektronických zariadení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Približný čas realizácie 

 

 

Modul predstavuje 25 % z celého vzdelávacieho programu OVP (5 modulov). 

 V triede: 30 % z celkového času modulu 

 V podniku / vzdelávanie na pracovisku (najmenej 50 %): 60 % z celkového času modulu 

 Samoštúdium: 10  % z celkového času modulu 
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Modul 1: „Komunikácia s klientom, plánovanie, rezervácia“ – OBSAH 
 

 

 

 

Plánované vzdelávacie výstupy  

 

Obsah  

Hlavná téma 
 

Navrhované podtémy  

1. Je schopný priateľsky a správne 

komunikovať s klientmi a 

spolupracovníkmi v štátnom jazyku 

a minimálne v jednom cudzom jazyku.  

40% 

Pozná/ovláda:  

Komunikačné techniky a základy 

komunikácie 

Komunikačné nástroje 

Komunikačné bariéry, verbálne a 

neverbálne techniky 

Profesionálnu etiketu 

Odbornú terminológiu v štátnom jazyku a 

najmenej v jednom cudzom jazyku 

Hlavné princípy medzikultúrnej  

1.1. Základné formy komunikácie  

  

(5 % z celkového obsahu modulu) 

 

1.1.1. Verbálna komunikácia       

1.1.2. Aspekty neverbálnej komunikácie       

1.1.3. Reč tela       

1.1.4. Písomná komunikácia      

 

1.2. Komunikačné techniky  

( 10  % z celkového obsahu modulu) 

 

1.2.1 . Efektívna komunikácia 

1.2.2. Komunikácia s rôznymi hosťami (VIP 

klienti, jednotlivci, organizované skupiny hostí, hostia so 

špeciálnymi potrebami) 

1.2.3. Metódy zhromažďovania spätnej väzby klientov 
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komunikácie 

  

Hlavné princípy komunikácie s klientmi 

(jednotlivci, organizované skupiny hostí, 

hostia so špeciálnymi potrebami, VIP 

hostia) 

  

Metódu zhromažďovania spätnej väzby  

  

Je schopný (zručnosti): 

 

Využívať efektívne komunikačné nástroje 

a komunikačné technológie 

Používať odbornú terminológiu v štátnom 

jazyku a najmenej v jednom cudzom 

jazyku 

1.3. Komunikačné nástroje 

 

(5 % celkového obsahu modulu) 

 

1.3.1. Elektronická komunikácia v štátnom jazyku a 

najmenej v jednom cudzom jazyku 

1.3.2. Telefonická komunikácia 

 

1.4. Profesionálna etiketa 

 

(10 % celkového obsahu modulu) 

 

 

1.4.1. Definície 

1.4.2. Podstata profesionálnej etikety 

1.4.3. Prvý dojem v komunikácii s klientom 

1.4.4. Prevádzkar wellness centra - tvár wellness centra 

1.5.Profesionálna terminológia 

 

(5 % celkového obsahu modulu) 

 

 

 

1.5.1. Terminológia materiálov, dodávok a technológií 

pre wellness 

1.5.2. Terminológia wellness procedúr  

1.5.3. Typické frázy používané pre komunikáciu s 

klientmi 

1.6.Profesionálny cudzí jazyk 
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Pri komunikácii dodržiavať profesionálnu 

etiketu 

Zhromažďovať spätnú väzbu od klientov 

Používať štátny jazyk 

Používať aspoň jeden cudzí jazyk na 

profesionálnej komunikačnej úrovni 

Kompetencie: 

Komunikovanie s klientmi bez námahy v 

multikultúrnom prostredí, s použitím 

rôznych komunikačných nástrojov a 

komunikačných technológií v štátnej 

jazyku, a aspoň v jednom cudzom jazyku. 

Dodržiavanie základných princípov 

profesionálnej a všeobecnej etiky pri práci 

s klientmi, kolegami, zamestnávateľmi. 

(5 % celkového obsahu modulu) 1.6.1. Terminológia materiálov, dodávok a technológií 

pre wellness v cudzom jazyku; 

1.6.2. Terminológia wellness procedúr v cudzom jazyku;  

1.6.3. Typické frázy používané pre komunikáciu 

s klientmi v cudzom jazyku. 

 

2. Je schopný vybrať wellness 

produkty a služby na základe 

potrieb klientov 

 

20 % 

2.1. Technika počúvania a kladenia otázok 

 

(5 % celkového obsahu modulu) 

 

 

2.1.1. Metódy aktívneho počúvania 

2.1.2. Zásady efektívnej komunikácie 

2.1.3. Vedenie rozhovoru 
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Vie/Ovláda: 

Techniky efektívneho počúvania 

a kladenia otázok 

Zásady efektívneho rozhovoru 

Zásady dôvernosti 

 

Je schopný (zručnosti): 

Viesť rozhovor s klientom pomocou 

efektívnej techniky kladenia otázok a 

počúvania 

Zistiť potreby klientov na výber wellness 

produktov a služieb 

Rešpektovať zásadu dôvernosti pri 

komunikácii s tretími stranami 

 

Kompetencie: 

Samostatne určujte potreby klientov pri 

výbere wellness produktov a služieb 

poskytovaním osobnej pozornosti, 

taktnosti a pohostinnosti pri rešpektovaní 

princípu dôvernosti 

2.2. Princípy efektívneho vedenia rozhovoru 

(5 % celkového obsahu modulu) 

 

2.2.1. Typy rozhovoru 

2.2.2. zhrnutie  informácií na určenie potrieb klienta  

2.3. dôvernosť 

(10 % celkového obsahu modulu) 

 

 

2.3.1. Zachovávanie dôvernosti pri práci s klientmi 

2.3.2. Spracovanie osobných údajov 

2.3.3. Ochrana osobných údajov 

2.3.4. Požiadavky zákona o spracovaní osobných údajov 
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3. Je schopný riešiť problémy 

a konfliktné situácie 

10 % 

Vie/ovláda: 

 

Základy psychológie 

Základy zvládania stresu 

Riešenie konfliktov 

Štýly správania v konfliktnej situácii 

Stratégie riešenia problémov 

 

Je schopný (zručnosti): 

Udržiavať atmosféru otvoreného a 

konštruktívneho objasňovania rozdielov 

Rozpoznať predpoklady konfliktu a 

proaktívne predchádzať podmienkam, 

ktoré vedú ku konfliktom. 

Riešiť problémy a konfliktné situácie 

 

Kompetencie: 

Samostatné riešenie problémov a 

konfliktných situácií pokojným a 

konštruktívnym spôsobom, prejavenie 

empatie a porozumenia k dosiahnutiu 

riešenia podľa najlepších postupov 

3.1. Základy psychológie 

(5 % celkového obsahu modulu) 

 

 

 

3.2. Základy zvládania stresu 

 (5 % celkového obsahu modulu) 

3.1.1. Psychológia komunikácie 

3.1.2. Psychológia správania 

3.1.3. Kognitívna psychológia 

3.1.4. Sociálna psychológia 

3.2.1. Riešenie konfliktov a stresu 

3.2.2. Stratégie riešenia problémov 
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zákazníckeho servisu. 



 
Wellto  

Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development 
 

11 

 

4. Je schopný zostavovať rozvrh 

30% 

 

Vie/ovláda: 

Plánovanie  

Zásady koordinácie toku klientov podľa 

wellness služieb 

 

Je schopný (zručnosti): 

Naplánovať harmonogram a zabezpečiť 

efektívny pracovný proces vo wellness 

centre 

Organizovať a koordinovať tok klientov 

Spĺňa pravidlá spracúvania, uchovávania 

a používania osobných údajov 

 

Kompetencie 

Preberá zodpovednosť za plánovanie 

harmonogramu 

Preberá zodpovednosť za organizáciu a 

koordináciu toku klientov podľa wellness 

služieb 

4.1. Plánovanie rozvrhu 

(10  % celkového obsahu modulu) 

 

 

4.1.1. Hlavné princípy plánovania 

4.1.2. Štruktúra plánovania 

4.1.3. Digitálne metódy plánovania 

4.2. Koordinácia toku klientov podľa wellness 

služieb 

 

(10 % celkového obsahu modulu) 

4.2.1. Princípy práce wellness centra 

4.2.2. Organizácia a koordinácia toku klientov vo 

wellness centre 
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5. Je schopný vykonať rezerváciu pre 

klienta 

Vie/ovláda: 

Informačné systémy a špecializovaný 

rezervačný softvér 

Rôzne komunikačné kanály 

 

Je schopný (zručnosti): 

Urobiť rezerváciu pre klienta podľa jeho 

potrieb, očakávaní a požiadaviek 

telefonicky, elektronicky alebo osobne 

Poskytnúť potrebné informácie o 

podmienkach, cenách, časových 

harmonogramoch, aby bolo možné 

správne zacieliť na zákazníka, ale zároveň 

5.1. Rezervácia pre klienta 

 (5 % celkového obsahu modulu) 

 

5.1.1. Proces rezervácie pre klienta 

5.1.2. Praktická práca s rezerváciou pre klienta 
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ponúknuť správnu kombináciu produktov 

/služieb 

 

Kompetencie: 

Poskytuje príslušné informácie o 

vlastnostiach a výhodách služieb a 

výrobkov vplyvným a pozitívnym 

spôsobom, ktorý podporuje záujem 

o kúpu 

 

Pravidelne udržuje rezervácie a ich 

aktuálnosť sledovaním platieb za 

rezervácie a udalosti a komunikuje so 

zákazníkmi a obchodnými zástupcami 

5.2. Digitálne rezervačné metódy 

 

(5 % celkového obsahu modulu) 

5.2.1. Špecializovaný rezervačný softvér 

5.2.2. Používanie rôznych komunikačných kanálov na 

rezerváciu pre klienta. 

5.2.3. Špecifickosť každého použitého kanálu: výhody a 

nevýhody 

 



 
Wellto  

Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development 
 

14 

 

 

Odporúčané stratégie a metódy výučby/učenia sa: 

 

1. Obchodné simulácie 

2. Prípadové štúdie 

3. Brainstorming 

4. Správa 

5. Metóda hry 

6. Rolová hra 

7. Diskusie 

 

Referencie a použité zdroje: 

 

1. S.Kupše, I.Sietniece, V.Bralitis, L.Dubkevics, Saskarsme audzēkņiem, JUMAVA, 1999; 

2. A.Egidess, Saskarsmes labirinti, JUMAVA, 2002; 

3. D.Fosters, Lietišķā Eiropa, ZvaigzneABC, 2005; 

4. Autoru kolektīvs, Psiholoģija 3 Lietišķās jomas, ZvaigzneABC, 2015; 

5. Š.Igors, Individuālpsiholoģija Latvijā, Zinātne, 2019; 

6. Walker R. J., D.B.A. Introduction in to Hospitality. – New Jersey, 2004.  

7.  A.Porter, Degree in a Book: Psychology. Everything You Need to Know to Master the Subject... In One Book!, Arcturus Publishing, 2018; 

8. J.Navarro, The Dictionary of Body Language, Harper Thorsons, 2018; 

9. W.Marion, M.Sarah, R.Stephen, Exploring Psychology in Language Learning and Teaching, Oxford University Press, 2018; 

10. Балашова А. Е. Как достичь безупречного сервиса. – Москва: ООО Вершина, 2005. 

11. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания.– Москва: ПрофОбрИздат, 2005 
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POŽADOVANÉ ZDROJE na implementáciu modulu „Komunikácia s klientom, plánovanie, rezervácia" 

 

Č. Zdroje 

 

Počet 

(pre každého študenta, pre malé skupiny, 

pre celú skupinu, atď.) 

1. Technologické zariadenie a vybavenie  

1.1. Počítač vybavený aplikáciami a prístupom na internet 1 

1.2. Multimediálny projektor a plátno 1  

1.3. Interaktívna tabuľa s fotoaparátom na dokumenty a písacím príslušenstvom 1  

1.4. Fotoaparát, videokamera a magnetofón 1 

1.5. Profesionálne vybavená školiaca kancelária (s kopírkou, tlačiarňou, skenerom, faxom, 

telefónom, skartovačkou) 

1 

1.6. Technické vybavenie konferenčných miestností (vrátane TV, AC atď.) 1 

1.7. Kalkulačky Pre každého študenta 

1.8. USB kľúč Pre každého študenta 

1.9. Mobilný stojan na papiere 1 

2. Kancelárske potreby, spotrebný materiál, atď.  

2.2. Kancelárske potreby (šanóny, plastové obaly, obaly na dokumenty, papier, perá) Podľa potreby 

2.3. Pokyny k bezpečnostnému vybaveniu Podľa potreby 

2.4. Učebnice, normatívne dokumenty Pre každého študenta 

2.5. Formuláre obchodných dokladov (vrátane formulárov na rezerváciu hostí, inventárnych listov, 

nákladných listov) 

Podľa potreby 

2.6. Mobilné bloky z papiera na tabuľu 1 

2.7. Lekárska súprava prvej pomoci Podľa potreby 
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3. Dokumenty a ďalšie informačné zdroje  

3.1. Zoznamy dostupných produktov a služieb (katalógy, cenník) Podľa potreby 

3.2. Frekvencia a načasovanie každého postupu a služby Podľa potreby 

3.3. Propagačné akcie a ich špecifiká Podľa potreby 

3.4. Funkcie každého zamestnanca v centre Podľa potreby 
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Modul 2: „Príprava individuálneho wellness programu pre klienta“ - POPIS 

(Jednotka kvalifikačného profilu 2) 

 

 

Všeobecné ciele modulu 

 

Rozvíjať kompetencie absolventa v oblasti prípravy a prezentácie individuálneho wellness programu 

založeného na zvolených procedúrach v spolupráci s klientom. 

 

Ciele modulu (plánované 

vzdelávacie výstupy) 

 

Absolvent modulu by mal byť schopný: 

1. Pripraviť a predstaviť individuálny wellness program. 

2. Vybrať wellness procedúry v spolupráci s klientom. 

3. Viesť dokumentáciu wellness centra. 

4. Dávať odporúčania o zdravom životnom štýle. 

 

Vstupné požiadavky 

(Predpoklady) 

 

Minimálnou požiadavkou je nižšie stredné vzdelanie. 

Závisí od typu programu OVP. 

 

Hodnotenie modulu 

 

Na konci modulu „Príprava individuálneho wellness programu pre klienta“ študenti absolvujú teoretický test a na 

praktickom cvičení preukážu praktické komunikačné a plánovacie schopnosti: 

 

1. Preukazuje schopnosť radiť klientom o najlepšom výbere wellness služieb; 

2. Preukazuje schopnosť profesionálne pripraviť a predstaviť individuálny wellness program; 

3. Preukazuje schopnosť radiť o účinkoch a funkciách wellness služieb; 

4. Preukazuje dobrú znalosť kontraindikácií wellness postupov; 
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5. Preukazuje schopnosť radiť klientom o tom, ako udržiavať stav pohody; 

6. Preukazuje schopnosť vyvíjať a ponúkať zákazníkom wellness programy a balíčky; 

7. Preukazuje dobré schopnosti spolupráce s klientom; 

8. Demonštruje základné princípy profesionálnej a všeobecnej etiky a komunikačnej kultúry; 

9. Preukazuje schopnosť udržiavať databázu klientov wellness centra; 

10. Preukazuje dobré znalosti o dôležitosti výživy súvisiacej s wellness procedúrami 

 

Približný čas realizácie 

 

 

Modul predstavuje 20 % z celého vzdelávacieho programu OVP (5 modulov). 

 V triede: 30 % z celkového času modulu 

 V podniku/vzdelávanie na pracovisku (najmenej 50 %): 60 % z celkového času modulu 

 Samoštúdium: 10  % z celkového času modulu 
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Modul 2: „Príprava individuálneho wellness programu pre klienta“  - OBSAH 

 

 

 

 

Plánované vzdelávacie výstupy  

Obsah  

 

Hlavná téma 

 

 

Navrhované podtémy  

1. Je schopný pripraviť a predstaviť 

individuálny wellness program  

40 % 

 

Vie/ovláda:  

Hlavné princípy prípravy individuálneho 

wellness programu (základné úrovne) 

Indikácie a kontraindikácie rôznych 

wellness procedúr 

Účinky produktov, ktoré sa používajú vo 

wellness (začiatočnícka úroveň) 

Zásady zdravého životného štýlu 

 

Je schopný (zručnosti):  

1.1. Štandardy a predpisy wellness služieb 

 

(10 % z celkového obsahu modulu) 

1.1.1. Normy a osvedčenia 

1.1.2. Kvalitatívne požiadavky pre wellness centrum 

1.1.3. Typy wellness  

1.1.4. Regulácia medzinárodného priemyslu 

1.2. Masážne a wellness procedúry 

 

(10% z celkového obsahu modulu) 

 

 

 

1.3. Vybavenie, zariadenie a spotrebný materiál 

 

(10% z celkového obsahu modulu) 

 

 

 

1.2.1 Druhy procedúr 

1.2.2. Súčasné trendy 

1.2.3. Kvalita produktu vedúca k spokojnosti zákazníka 

1.2.4. Lekárske a terapeutické masáže 

1.3.1. Masážne nástroje  

1.3.2. Rozdiely medzi medicínskou a wellness masážou 

1.3.3. Produkty vo wellness  

 

1.4.1.  Absolútne indikácie a kontraindikácie; Relatívne 

indikácie a kontraindikácie; Všeobecné indikácie a 

kontraindikácie; Lokálne indikácie a kontraindikácie; 

Kombinované indikácie a kontraindikácie 
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Informovať a konzultovať s klientom 

indikácie a kontraindikácie rôznych 

wellness procedúr 

Na základe formálneho individuálneho 

pohovoru poradiť klientovi najlepší výber 

wellness služieb a individuálneho 

wellness programu 

Informovať a konzultovať s klientom 

postupnosť wellness procedúr a ich 

kompatibilitu s inými procedúrami. 

 

Kompetencie: 

Nezávislá pomoc zákazníkovi pri výbere 

a príprave individuálneho wellness 

programu s ohľadom na indikácie a 

kontraindikácie rôznych wellness 

procedúr 

 

Schopnosť informovať a konzultovať 

s klientom postupnosť wellness procedúr 

a ich kompatibilitu s inými procedúrami. 

 

1.4. Indikácie a kontraindikácie wellness procedúr 

(10% z celkového obsahu modulu) 

 

2. Je schopný zvoliť wellness 

procedúry v spolupráci 

s klientom 

 

 

 

 

2.1.1.  Terminológia anatómie  

2.1.2. Všeobecná anatómia  
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20 % 

 

Vie/ovláda: 

Znalosti o wellness masážach a wellness 

procedúrach starostlivosti o telo na 

zaistenie pohody klienta 

Základné vedomosti o štruktúre 

morfológie tela človeka a fyziológii 

orgánov a ich systémov 

 

Je schopný (zručnosti) 

Vizuálne posúdiť stav pokožky klienta 

Vybrať a ponúknuť klientovi individuálnu 

wellness procedúru. 

 

Kompetencie:  

Schopnosť odlíšiť wellness procedúry na 

zabezpečenie všeobecného blaha od 

procedúr terapeutického charakteru. 

Schopnosť vizuálne určiť stavbu tela a 

svalový tonus klienta. 

Schopnosť zvoliť wellness procedúry v 

spolupráci s klientom. 

 

 

2.1. Anatómia ľudského tela 

(10 % z celkového obsahu modulu) 

 

 

 

 

 

2.2. Starostlivosť o telo 

(10 % z celkového obsahu modulu) 

 

2.1.3. Tkanivo, svaly a orgánové systémy 

2.1.4. Typ stavby ľudského tela 

2.1.5. Svalový tonus  

2.1.6. Tvar tela a klasifikácia  

2.2.1 Kozmetika na starostlivosť o telo 

2.2.2. Účinky kozmetických výrobkov na ľudský 

organizmus a životné prostredie 

2.2.3. Chémia kozmetiky 

2.2.4. Kozmetika a jej zdravotné riziká - Látky s 

toxickým potenciálom v zložení kozmetiky; možné 

zdravotné komplikácie spojené s používaním kozmetiky 

2.2.5. Medzinárodné kozmetické predpisy a bezpečnosť 
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Schopnosť informovať a konzultovať 

s klientom postupnosť wellness procedúr 

a ich kompatibilitu s inými procedúrami 

Schopnosť nadviazať spoluprácu s 

klientom. 

 

3. Je schopný viesť dokumentáciu 

wellness centra.  

30 % 

 

Vie/ovláda: 

Základné princípy efektívnej 

dokumentácie vo wellness centre 

Špecializovaný softvér pre vedenie 

databázy zákazníkov 

Ochrana práv spotrebiteľa 

Dodržiava základné princípy obchodnej 

etikety a profesionálnej a všeobecnej etiky 

 

Je schopný (zručnosti) 

Spolupracovať s klientom 

Formulovať požadované výsledky 

wellness procedúry 

3.1. Princípy vedenia dokumentácie 

 

(10% z celkového obsahu modulu) 

 

 

3.2. Systém kvality pri vedení dokumentácie 

 

(10 % z celkového obsahu modulu) 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Dôvernosť vo vzťahu s klientom 

3.4. 

(10 % z celkového obsahu modulu) 

3.1.1 Zásady dokumentácie vo wellness centre 

3.1.2 Špeciálna dokumentácia v zdravotníctve 

 

3.1.3 Postupy príchodu a rezervácie 

3.1.4 Postupy vybavovania hostí 

3.1.5 Postupy fakturácie a platby 

3.1.6 Maloobchodné a predajné protokoly a postupy 

3.1.7 Príklad všetkých foriem používaných v prevádzke 

wellness 

3.1.8 Postupy spätnej väzby od hostí 

 

 

3.1.9 Dôležitosť dôvernosti 

3.1.10 Dôverné informácie o pracovisku 

3.1.11 Typy informácií, ktoré sa považujú za dôverné 
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Zdokumentovať výsledky prieskumu 

medzi klientmi 

Používať počítač na vyhľadávanie, 

ukladanie a spracovanie informácií 

Vykonať posúdenie rizika a 

dokumentáciu wellness procedúr 

Dodržiavať mlčanlivosť 

Používať špecializovaný softvér, vybrať 

najvhodnejšie z existujúcich nástrojov 

IKT alebo používať softvér, ktorý je k 

dispozícii; 

 

Kompetencie: 

Schopnosť zdokumentovať a analyzovať 

výsledky prieskumu medzi klientmi 

Nezávisle rozvíjať databázu zákazníkov 

pomocou špecializovaného softvéru 

 

3 Je schopný poskytovať 

odporúčania o zdravom životnom 

štýle   

10 % 

 

Vie/ovláda: 

Základy zdravej výživy 

4.1. Zdravá výživa 

(5 % z celkového obsahu modulu) 

 

 

 

 

 

4.1.1. Základná výživa, zdravá strava, potravinová 

pyramída 

4.1.2. Výživa a zdravie 

4.1.3. Wellness výživa 

4.1.4. Celostná výživa 



 
Wellto  

Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development 
 

24 

 

Úloha výživy pri regulácii životných 

procesov (základné živiny, balastné látky, 

vitamíny, wellness výživa, wellness 

nápoje, choroby a poruchy spojené s 

výživou) 

Zásady zdravého životného štýlu (výživa, 

fyzická aktivita, diéty, šport) 

 

Je schopný (zručnosti) 

Radiť klientovi, ako kombinovať 

stravovanie s wellness procedúrami a 

fyzickými aktivitami 

Používať terminológiu súvisiacu so 

športom a výživou 

 

Kompetencie: 

Schopnosť dodržiavať predpisy 

upravujúce činnosti zdravotnej 

starostlivosti 

Identifikovať úlohu rôznych odborníkov v 

zdravom životnom štýle (dietológ, 

špecialista na výživu, fitnes tréner, 

fyzioterapeut, lekár atď.) 

 

 

 

 

 

 

4.2. Zdravie a fitness 

(5 % z celkového obsahu modulu) 

4.1.5. Fyzická zdatnosť, pohoda; cviky (aeróbne 

cvičenia, anaeróbne cvičenia, tréning, vysoko 

intenzívny intervalový tréning) 

4.1.6. Fitness účinky, strava a fitness trendy 

4.1.7. Fitness terminológia 
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Odporúčané stratégie a metódy výučby/učenia: 

1. Obchodné simulácie 

2. Prípadové štúdie 

3. Brainstorming 

4. Debata. 

5. Diskusia 

6. Skupinová práca. 

 

Referencie a použité zdroje: 

 

1. Apinis, P. (1998). Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati. Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds. 

2. Eglīte, K. (2010). Anatomija 2. Daļa. 

3. Herolda, F. Masāžas rokasgrāmata. (2006). Rīga: Jumava. 

4. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. (2010.) Darba apstākļi un veselība darbā. 

5. Lešņikovs, E., Lāriņš, V. (2004). MASĀŽA. Rīga: Lwellness. 

6. Veselības inspekcijas mājaslapa: http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/pras/kosmetiskie-saloni 

7. Vanaga V. Viesu apkalpošana. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2000. 

8. Žvals R. Viesmīlības pamati. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 

9. Janitēna Z. Ievads dokumentu pārvaldībā. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2013. 

10. Juridisko dokumentu paraugi: iesniegumi, pretenzijas, sūdzības, pieteikumi tiesām, vienošanās, līgumi. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 

11. Kalve I. Dokumentu pārvaldība no A līdz Z. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2013. 

12. Jones P. The Management of Hotel Operations. – Cengage Learning EMEA, 2002. 

13. Lewis C. Forrest, Jr., Ed. D. Training for the Hospitality Industry. – AHMA, 2002. 

14. Dian Dincin Buchman, The complete book of water healing. 2nd ed., McGraw-Hill Professional, 2001.  

http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/pras/kosmetiskie-saloni


 
Wellto  

Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development 
 

26 

 

15. Jane Crebbin-Bailey, John W. Harcup, John Harrington, The Wellness Book: The Official Guide to Wellness Therapy. Publisher: Cengage Learning 

EMEA, 2005.  

16. Esti Dvorjetski, Leisure, pleasure, and healing: wellness culture and medicine in ancient eastern Mediterranean., Brill, 2007 (illustrated).  

17. Carola Koenig, Specialized Hydro-, Balneo-and Medicinal Bath Therapy. Publisher: iUniverse, 2005.  

18. Anne Williams, Wellness bodywork: a guide for massage therapists. Lippincott Williams & Wilkins, 2006.  
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POŽADOVANÉ ZDROJE na implementáciu modulu „Príprava individuálneho wellness programu pre klienta“ 

 

Č. Zdroje 

 

Počet 

(pre každého študenta, pre malé skupiny, 

pre celú skupinu, atď.) 

1. Technologické zariadenie a vybavenie  

1.1. Počítač vybavený aplikáciami a prístupom na internet 1 pre každého študenta 

1.2. Multimediálny projektor a plátno 1  

1.3. Interaktívna tabuľa s fotoaparátom na dokumenty a písacím príslušenstvom 1 

1.4. Fotoaparát, videokamera a magnetofón 2 

1.5. Profesionálne vybavená školiaca učebňa (s kopírkou, tlačiarňou, skenerom, faxom, telefónom, 

skartovačkou) 

1 
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1.6. Technické vybavenie konferenčných miestností (vrátane TV, AC atď.) 1 

1.7. Kalkulačky 1 pre každého študenta 

1.8. USB kľúč 1 pre každého študenta 

1.9. Mobilný stojan na papier 1 

1.10. Pokladničný systém (vrátane platobného terminálu na platbu kartou) a cvičná registračná 

pokladnica 

1 

2. Kancelárske potreby, spotrebný materiál atď.  

2.1. Kancelárske potreby (šanóny, plastové obaly, obaly na dokumenty, papier, perá)  

2.2. Pokyny k bezpečnostnému vybaveniu  

2.3. Učebnice, normatívne dokumenty  

2.4. Formuláre obchodných dokladov (vrátane formulárov na rezerváciu hostí, inventárnych listov, 

nákladných listov) 

 

2.5. Mobilné bloky z papiera na tabuľu  

2.6.  Lekárska súprava prvej pomoci  

3. Dokumenty a ďalšie informačné zdroje  

3.1. Zoznamy dostupných produktov a služieb (katalógy, cenník)  

3.2. Frekvencia a načasovanie každého postupu a služby  
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Modul 3: „Organizácia a koordinácia wellness centra” - POPIS 

(Jednotka kvalifikačného profilu 3) 

 

 

Všeobecné ciele modulu 

 

Rozvíjať kompetencie absolventa organizovať a koordinovať aktivity vo wellness centre - poznať rôzne 

potrebné činnosti, produkty a zdroje; zabezpečiť tímovú spoluprácu a implementáciu obchodných stratégií 

 

 

Ciele modulu (plánované 

vzdelávacie výstupy) 

 

 

Absolvent modulu je schopný: 

1. Organizovať aktivity wellness centra 

2. Koordinovať tím wellness centra 

3. Zorganizovať efektívnu ponuku wellness produktov a služieb 

4. Prispievať k dosiahnutiu obchodných cieľov 

 

Vstupné požiadavky 

(Predpoklady) 

 

Minimálnou požiadavkou je nižšie stredné vzdelanie. 

 

Závisí od typu programu OVP. 

 

Hodnotenie modulu 

 

Na konci modulu „Organizácia a koordinácia wellness“ študenti absolvujú teoretický test a praktickú ukážku získaných 

zručností: 

 

Opíše vlastnosti produktov a služieb ponúkaných vo wellness centre a je schopný ich správne predstaviť 

Určuje povinnosti a povinnosti každého člena tímu a preukazuje schopnosť koordinácie pracovného tímu 

Je schopný pracovať so špecializovaným softvérom wellness centra 
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Preukazuje schopnosť plánovania 

Používa techniky pre tímovú spoluprácu a motiváciu 

Používa predajné stratégie na dosiahnutie obchodných cieľov 

   

 

Približný čas realizácie 

 

 

Modul predstavuje 25% z celého vzdelávacieho programu OVP (5 modulov). 

 V triede: 35 % z celkového času modulu 

 V podniku/vzdelávanie na pracovisku (najmenej 50 %): 55 % z celkového času modulu 

 Samoštúdium: 10  % z celkového času modulu 
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Modul 3: „Organizácia a koordinácia wellness centra” – OBSAH 

 

 

 

 

 Plánované vzdelávacie výstupy  

 

 

Obsah  

 

 

 

Hlavná téma 

 

 

 

Navrhované podtémy  

1.  Je schopný organizovať aktivity 

wellness centra  

 

40% 

Vie/ovláda:  

Plniť operačný plán aktivít wellness 

centra 

Zabezpečiť dostupné produkty a služby a 

ich vlastnosti 

Definovať princípy marketingovej 

stratégie 

Postupovať podľa interných predpisov 

wellness centra 

Aplikovať pracovný poriadok centra 

1.1. Realizácia operačného plánu pre aktivity 

wellness centra 

(5 % z celkového obsahu modulu)  

3.1.1. Popis aktivít vo wellness centre 

3.1.2. Popis práce na rôznych pozíciách 

3.2. Produkty a služby ponúkané vo wellness 

centre 

 

(10% z celkového obsahu modulu) 

 

3.2.1. Porovnávacia charakteristika produktov a služieb 

ponúkaných vo wellness centre 

3.2.2. Kombinácia produktov 

3.2.3. Zásady rozvoja individuálneho wellness programu 

2.3. Marketingová stratégia wellness centra 

 

(5% z celkového obsahu modulu) 

2.3.1. Realizácia marketingového a reklamného plánu 

2.3.2. Prezentácia služieb ponúkaných vo wellness 

centre prostredníctvom rôznych mediálnych 

kanálov 

2.3.3. Stanovenie cieľov a realizácia predajných cieľov 
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Používať špecializovaný softvér 

Zabezpečiť potrebné zdroje pre normálnu 

funkciu centra 

Vytvoriť relaxačné prostredie v centre 

 

Je schopný (zručnosti):  

Postupovať podľa operačného plánu pre 

aktivity wellness centra 

Ponúkať produkty a služby zákazníkom s 

dôrazom na výhody pre klienta 

Dosahovať ciele z marketingovej 

stratégie centra 

Vykonávať pracovné úlohy podľa 

interných pravidiel 

Monitorovať zachovanie pracovných 

postupov 

Pracovať so špecializovaným softvérom 

Zabezpečovať v centre potrebné 

materiálne zdroje 

Poskytovať relaxačné prostredie v centre 

 

Kompetencie: 

Organizácia plnenia operačného plánu 

činnosti wellness centra vrátane odbornej 

2.4.Interné predpisy wellness centra 

(5 % z celkového obsahu modulu) 

2.4.1. Nevyhnutnosť implementácie príslušných 

predpisov na zabezpečenie kvality vo wellness 

centre 

2.4.2. Predpisy týkajúce sa činnosti zamestnancov 

2.4.3. Predpisy pre obsluhu klienta 

1.5 Používanie špeciálneho softvéru vo wellness 

centre 

 (5 % z celkového obsahu modulu) 

1.5.1. Základná štruktúra špecializovaného softvéru 

1.5.2. Funkcia špecializovaného systému IKT 

1.5.3. Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov 

 

1.6.Zabezpečenie zdrojov potrených vo wellness 

centre 

 

( 5% z celkového obsahu modulu) 

1.6.1. Plánovanie a objednávanie hmotných zdrojov, 

vybavenia a spotrebného materiálu 

1.6.2. Plánovanie ľudských zdrojov na zabezpečenie 

normálneho pracovného prostredia a prevádzky 

wellness centra 

1.6.3. Zodpovednosť za kvalitu materiálnych zdrojov, 

vybavenia a spotrebného materiálu 

1.7. Požiadavky na relaxačné prostredie vo wellness 

centre 

(5 % z celkového obsahu modulu) 

1.7.1. Vytvorenie relaxačného prostredia 

1.7.2. Dôležité faktory pre udržanie pokojnej atmosféry 

vo wellness centre 
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ponuky wellness produktov a služieb a 

realizácie wellness procedúr 

Zabezpečenie včasného zabezpečenia 

strediska potrebnými ľudskými a 

materiálnymi zdrojmi, vybavením a 

spotrebným materiálom 

Zabezpečenie relaxačného prostredia v 

centre s cieľom dosiahnutia pohodlia 

zákazníkov a návštevníkov 

2. Je schopný koordinovať pracovný 

tím wellness centra 

35% 

 

Vie/ovláda:  

 Úlohy a funkcie každého zamestnanca v 

centre 

Zodpovednosti každej pracovnej pozície 

v tíme 

Pravidlá pracovného času, zmeny, doby 

odpočinku a neprítomnosti 

Kritériá pre kvalitný výkon 

Potrebná úroveň odbornej spôsobilosti v 

oblasti wellness služieb 

2.1. Zodpovednosť zamestnancov a popis práce 

 

( 10% z celkového obsahu modulu) 

2.1.1. Funkcie zamestnancov 

2.1.2. Pridelenie úloh zamestnancom 

2.1.3.Riešenie konfliktov spojených s úlohami 

 2.2.Príprava rozvrhu 

(5 % z celkového obsahu modulu) 

2.2.1. Pravidlá pracovného času, doby odpočinku a 

neprítomnosti 

2.2.2. Plány osobného rozvoja zamestnancov 

2.3. Odborná spôsobilosť požadovaná pre rôzne 

pozície v stredisku 

( 5% z celkového obsahu modulu) 

2.4.1. Hodnotenie odbornej spôsobilosti zamestnancov 

2.4.2. Rozsah zvyšovania odbornej spôsobilosti 

2.5.  Komunikácia a spolupráca  

( 5 % z celkového obsahu modulu) 

2.5.1. Tímová komunikácia a koordinácia 

2.5.2. Techniky zlepšovania tímovej spolupráce 

2.6.  Motivačné techniky  

( 5 % z celkového obsahu modulu) 

2.6.1. Typy motivačných techník pre riadenie tímu 

2.6.2. Nástroje motivácie založené na osobnom type 
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Tímové komunikačné a koordinačné 

metódy 

Techniky pre tímovú motiváciu 

Zabezpečovanie pohodlnej práce 

Je schopný (zručnosti):  

Rozdeľovať úlohy podľa požiadaviek na 

prácu 

Pripravovať plány osobného rozvoja 

Pomáhať pri príprave 

týždenného/mesačného pracovného 

harmonogramu 

Monitorovať sledovanie pracovného 

času, zmeny, doby odpočinku 

Pomáhať pri monitorovaní požadovaných 

štandardov kvality centra 

Efektívne komunikovať s tímom vrátane: 

poskytovania potrebných informácií, 

súhlasu s cieľmi stanovenými vedením, 

poskytovania spätnej väzby k výkonu 

Používať rôzne motivačné techniky 

Zabezpečovať pohodlnú pracovnú 

atmosféru v centre 

 

Kompetencie:  

2.7. Udržiavanie dostupnosti produktu  

( 5% z celkového obsahu modulu) 

2.7.1.  Efektívna ponuka produktov a služieb vo wellness 

centre 

2.7.2. Ponuka monitorovania a hodnotenia 

2.7.3 Implementácia nových produktov a technológií 

2.8. Prínosy produktov a služieb pre zákazníka 

(5 % z celkového obsahu modulu) 

 

2.8.1 Zloženie a použitie výrobkov 

2.8.2 Predpoklady účinnosti procedúry 
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Zabezpečovanie správneho rozdelenia 

práce a efektívnej implementácie 

týždenného / mesačného harmonogramu 

Efektívne koordinovanie tímových aktivít 

Starostlivosť o pohodlnú / efektívnu 

pracovnú atmosféru 

3. Je schopný organizovať efektívnu 

ponuku wellness produktov a služieb 

10 % 

 

Vie/pozná:  

Zoznam dostupných produktov a služieb 

v centre 

Prínosy každého produktu alebo služby 

pre zákazníka 

Posledné propagačné akcie a ich 

špecifiká (trvanie, výhody atď.) 

Techniky predaja pre prezentáciu 

produktu a služieb zákazníkom 

Techniky rokovania o predaji 

Typy zákazníkov a špecifický prístup 

Efektívne reklamné kanály na ponuku 

wellness produktov a služieb 

 

3.1. Stratégie propagácie a techniky predaja  

 

( 5 % z celkového obsahu modulu) 

3.1.1. Propagácia ako nástroj na zlepšenie výsledkov 

predaja 

3.1.2. Ako ponúkať a predávať akciu vo wellness centre 

3.1.3. Miesto kontaktov s klientmi vhodné na 

informovanie o propagačných akciách 

3.1.4. Techniky predaja pre prezentáciu produktu a 

služieb zákazníkom 

3.2.  Typy zákazníkov  

( 2 % z celkového obsahu modulu) 

3.2.1. Metódy stanovenia typu klienta 

3.2.2. Preferovaný štýl komunikácie pre každý typ 

klienta 

3.2.3. Servis na základe typu klienta 

3.3.  Reklamné kanály  

( 3 % z celkového obsahu modulu) 

3.3.1. Používanie rôznych reklamných kanálov 

3.3.2. Silné a slabé stránky každého reklamného kanála 
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Je schopný (zručnosti):  

Vysvetliť dostupné produkty a služby a 

ich výhody 

Ponúknuť propagačné akcie a argumenty, 

prečo by mali byť uprednostňované 

Informovať tím o efektívnej ponuke 

wellness produktov a služieb 

Prezentovať zákazníkom zaujímavé 

wellness produkty a služby 

Pomáhať pri rokovaniach o predaji 

Rozpoznať typ zákazníka 

Pri ponúkaní služby prihliadať  na 

individuálne vlastnosti zákazníka 

Objavovať a používať rôzne kanály na 

efektívnu reklamu wellness služieb 

 

Kompetencie:  

Organizovanie efektívnej ponuky 

produktov a služieb vo wellness centre 

Prezentácia a ponuka prebiehajúcich akcií 

na zvýšenie predaja 

Efektívny servis pre každý typ zákazníka 

zvážením ponúkanej služby / produktu 

tak, aby vyhovoval jeho špecifickým 

potrebám 
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Prispievanie k dosahovaniu 

obchodných cieľov 

15 % 

 

Vie/ovláda:  

 

Obchodné ciele z plánu činnosti centra 

Zodpovednosti každého člena tímu podľa 

obchodných cieľov 

Techniky plánovania a riadenia času 

Zásady rozpočtovania 

Interné účtovné a finančné pravidlá 

Zákony a nariadenia vo finančnej oblasti 

Postupy pri objednávaní a dodávaní 

zariadení a spotrebného materiálu 

 

Je schopný (zručnosti):  

Postupovať podľa cieľov 

podnikateľského plánu 

Dosahovať v obchodnom pláne 

stanovené kľúčové ukazovatele výkonu 

(KPI) 

Monitorovať vykonávanie obchodných 

cieľov u členov tímu 

Pomáhať pri plánovaní a zostavovaní 

3.4.  Plánovanie a riadenie času 

( 5 % z celkového obsahu modulu) 

3.4.1. Techniky plánovania a riadenia času 

3.4.2. Nastavenie priorít 

3.4.3. Identifikácia časových strát 

3.5. Príprava rozpočtu 

 (5 % z celkového obsahu modulu) 

3.5.1. Metódy prípravy rozpočtu 

3.5.2. Zákony a nariadenia vo finančnej oblasti 

3.6. Interné účtovné a finančné pravidlá a 

dokumenty  

3.7. ( 5 % z celkového obsahu modulu) 

 

3.7.1. Dôležitosť pravidelnej zodpovednosti 

3.7.2. Príprava správ 

3.7.3. Opatrenia na zlepšenie založené na podávaní 

správ 
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rozpočtu 

Pripravovať správy a prieskumy 

Kontrolovať správnu registráciu predaja 

Vyplňovať rôzne finančné a účtovné 

dokumenty 

Objednávať a sledovať dodávku 

potrebného vybavenia, výrobkov a 

spotrebného materiálu 

 

Kompetencie:  

Monitorovanie dosiahnutia obchodných 

cieľov wellness centra podľa záujmov 

zákazníka 

Dosahovanie KPI 

Vypracovanie plánu a rozpočtu pre 

wellness centrum 

Vypracovanie finančných účtovných 

dokladov v súlade s regulačnými 

požiadavkami 

Zabezpečenie vybavenia, výrobkov a 

spotrebného materiálu pri zabezpečení 

finančnej disciplíny spoločnosti 
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Odporúčané stratégie a metódy výučby/učenia: 

1. Obchodné simulácie 

2. Prípadové štúdie 

3. Brainstorming 

4. Praktická úloha.  

 

Referencie a použité zdroje: 

 

 

1. Specialized types of tourism, S. Stamov, K. Nikovska 

2. Balneotherapy and SPA tourism, S. Stamov, K. NIkovska 

3. Balneo, SPA and Wellness tourism- present and future, M. Karailieva 

4. SPA – the code of water – D-r T. Petrova 
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POŽADOVANÉ ZDROJE na implementáciu modulu „Organizácia a koordinácia wellness centra” 

 

Č. Zdroje 

 

Počet 

(pre každého študenta, pre malé skupiny, 

pre celú skupinu, atď.) 

1. Technologické zariadenie a vybavenie 1 pre každého študenta 

1.1. Počítač 1 pre každého študenta 

1.2. Špecializovaný softvér 1 pre celú skupinu 

1.3. Multimediálny projektor a plátno 1 pre každého študenta 

1.4. Online nástroje 1 pre celú skupinu 

1.5. Tlačiareň 1 pre celú skupinu 

1.6. Interaktívna tabuľa  

   

2. Kancelárske potreby, spotrebný materiál, atď. 1 pre malé skupiny 

2.1. Šablóny obchodného plánu, finančné dokumenty, ponuky, cenníky 1 pre malé skupiny 

2.2. Brožúry s informáciami o produktoch a službách vo wellness centre 1 pre každú osobu 

2.3. Ukážka wellness produktov 1 pre každého študenta 

2.4. Špecializované školiace materiály 1 pre každého študenta 

2.5. Kancelárske potreby  

   

3. Dokumenty a ďalšie informačné zdroje 1 pre malé skupiny 

3.1. Zoznamy dostupných produktov a služieb (katalógy, cenník) 1 pre malé skupiny 

3.2. Frekvencia a načasovanie každého postupu a služby 1 pre malé skupiny 
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3.3. Propagácie a ich špecifiká 1 pre každého študenta 

3.4. Funkcie každého zamestnanca v centre 1 pre každého študenta 
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Modul 4: „Zabezpečovanie kvality služieb wellness centra” - POPIS 

(Jednotka kvalifikačného profilu 4) 

 

 

Všeobecné ciele modulu 

 

Rozvíjať kompetencie absolventov v oblasti sledovania kvality práce (vlastnej i kolegov) a životného 

prostredia, flexibilného a spoločného vykonávania pracovných úloh, spoluvytvárania a uskutočňovania 

prieskumov spokojnosti zákazníkov a navrhovania zlepšení pracovného procesu. 

Svoju prácu budú vykonávať profesionálne, s úctivou komunikáciou s hosťami a kolegami vo všetkých 

situáciách. 

 

Ciele modulu (plánované 

vzdelávacie výstupy) 

 

Absolvent modulu bude schopný: 

1. Koordinovať zabezpečovanie kvality vo wellness centre na základe znalostí štandardov kvality, znalostí 

pracovného procesu a dodržiavania interných predpisov. 

2. Monitorovať spokojnosť zákazníkov a uskutočňovať príslušné nápravné opatrenia na základe merania spokojnosti 

hostí a analýzy zhromaždených údajov a návrhov na zlepšenie. 

3. Konať v súlade s pracovnou morálkou a politikou spoločnosti dodržiavaním etického kódexu wellness centra 

založeného na profesionalite pri práci a primeranej reakcii na mimoriadne situácie. 

4. Implementovať predpisy BOZP pre optimálny výkon služieb na základe znalostí legislatívy a vnútorných 

predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

Vstupné požiadavky 

(Predpoklady) 

 

Minimálnou požiadavkou je nižšie stredné vzdelanie. 

 

Závisí od typu programu OVP. 

 

Hodnotenie modulu 

Hodnotiace nástroje a metódy založené na demonštračných ukazovateľoch jednotky. 

• Preukazuje schopnosť monitorovať kvalitu svojej vlastnej práce 

• Pri vykonávaní profesionálnych úloh preukazuje prístup orientovaný na klienta 
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• Preukazuje schopnosť účinne pomáhať pri monitorovaní s cieľom zabezpečiť správne fungovanie wellness centra 

• Je schopný nastaviť vylepšenia svojej vlastnej práce na základe spätnej väzby od klientov 

• Je schopný navrhnúť nové spôsoby zhromažďovania spätnej väzby od klientov a zlepšovania služieb 

• Preukazuje schopnosť pripraviť čisté, pohodlné a harmonizujúce prostredie a pozdraviť a sprevádzať hostí počas 

pobytu. 

• Je schopný posúdiť silné stránky vlastného výkonu 

• Je schopný navrhnúť, predložiť a vykonať koordinačné postupy v mimoriadnych situáciách, ako je smrť, krádež, 

poškodenie inventára. 

• Je schopný zaobchádzať s dôvernými informáciami a informáciami a chrániť osobné údaje klientov a podnikové 

údaje pri komunikácii a používaní sociálnych médií. 

• Je schopný dodržiavať pravidlá ochrany zdravia na pracovisku. 

• Je schopný dodržiavať a implementovať zásady bezpečnosti a ergonómie práce vo svojich pracovných úlohách. 

Hodnotiaci nástroj: Portfólio s konverzáciou 

 

Približný čas realizácie 

 

Modul predstavuje 20 % z celého vzdelávacieho programu OVP (5 modulov). 

 V triede: 45 % z celkového času modulu 

 V podniku / vzdelávanie na pracovisku (najmenej 50 %): 50 % z celkového času modulu 

 Samoštúdium: 5  % z celkového času modulu 
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Modul 4: „Zabezpečovanie kvality služieb wellness centra” - OBSAH 
 

 

 

 

 Plánované vzdelávacie výstupy  

 

 

Obsah  

 

Hlavná téma 

 

 

Navrhované podtémy  

1: KVALITA SLUŽIEB 

Študent je schopný zabezpečiť aktivity a 

harmonickú atmosféru vo wellness centre. 

26,4% 

 

Vedomosti:  

Normy a postupy kvality, kritériá z hľadiska 

kvality, typy dokumentov a dokladov v 

systéme kvality, technológia práce vo wellness 

centre, interný pracovný predpis, procesy a 

zodpovednosti zamestnancov 

 

Zručnosti:  

aplikovať štandardy kvality pre aktivity, 

zaznamenávať a dokumentovať vybrané 

postupy, metódy služieb, produktov, sledovať 

1.1. Kvalita služieb vo wellness 

(2 hodiny = 6,7 %)  

1.1.1. Koncept kvality 

1.1.2. Zabezpečovanie kvality 

1.1.3. Kvalita wellness centra 

1.2. Štandardy kvality 

(3 hodiny =10 %) 

1.2.1. Implementácia štandardov kvality služieb 

1.2.2. Modely kvality služieb 

1.2.3. Meranie kvality služieb 

 

1.3. Pracovný proces 

(2 hodiny = 6,7 %) 

 

1.3.1. Plánovacie práce 

1.3.2. Vykonávanie práce 

1.3.3. Pracovné hodnotenie 

 

1.4. Interné predpisy 

(1 hodina = 3%) 

2.4.4. Záväzné vnútorné predpisy  
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technológiu práce v centre, hodnotiť prijatú 

spätnú väzbu, plánovať vlastnú prácu, 

dostávať spätnú väzbu a konať podľa nej, 

aplikovať orientovaný prístup pri plnení 

odborných úloh 

 

Kompetencie:  

monitorovanie kvality vlastnej práce 

vykonávanie vlastných pracovných úloh 

flexibilným, kooperatívnym a zákaznícky 

orientovaným spôsobom a podľa dôležitosti a 

priority, pomoc pri monitorovaní plnenia 

požiadaviek podľa procesov technológie 

práce, zabezpečovanie spokojnosti zákazníkov 

podľa podnikových postupov, navrhovanie 

vylepšení práce a služby, pomoc pri 

priebežnom monitorovaní činnosti wellness 

centra s cieľom zabezpečiť požadovanú 

kvalitu ponúkaných produktov a služieb a 

dosiahnuť vysokú spokojnosť zákazníka 

2: SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV  

Študent je schopný zabezpečiť spokojnosť 

klienta podľa jeho potrieb a želaní. 

 

2.1 Spokojnosť klientov a zamestnancov  

(3 hodiny = 10 %) 

 

2.1.1. Faktory a definície spokojnosti 

2.1.2. Meranie spokojnosti hostí 

2.1.3. Spokojnosť zamestnancov 



 
Wellto  

Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development 
 

46 

 

26,7 % 

 

Vedomosti:  

Princípy merania spokojnosti klientov, 

metódy zberu a analýzy dát, požiadavky na 

profesionálny zákaznícky servis 

 

Zručnosti: Implementovať dotazníky 

zabezpečenia kvality, zbierať dotazníky 

zabezpečenia kvality, uplatňovať požiadavky 

na profesionálne služby zákazníkom, pripraviť 

čisté a pohodlné prostredie pre príjemný pobyt 

hostí, prispôsobiť a zorganizovať prácu novej 

situácii 

 

Kompetencie:  

Zdokonaľovanie vlastnej práce a kvality 

služieb na základe názorov klientov, 

navrhovanie nových foriem zhromažďovania 

názorov klientov a zlepšovanie služieb, 

podpora rozvoja trvalých vzťahov s klientmi 

prostredníctvom ich vlastnej práce, príprava 

čistého a pohodlného prostredia pre príjemný 

pobyt klientov, privítanie a sprevádzanie 

2.2. Zber dát a analytické metódy  

(3 hodiny = 10 %) 

 

2.2.1. Kvalitatívne výskumné metódy 

2.2.2. Kvantitatívne výskumné metódy 

2.2.3. Analýza zhromaždených údajov a návrhy na 

zverejnenie 

2.3. Profesionálne kvalifikácie 

(2 hodiny = 6,7 %) 

2.3.1. Podpora rozvoja vzťahov s klientmi 

2.3.2. Poskytovanie kvalitných služieb 

2.3.3. Kompletná starostlivosť o klientov 
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klientov správnym spôsobom počas celého 

pobytu 

3: PRACOVNÁ ETIKA 

Študent je schopný pracovať podľa etických 

odporúčaní prispievajúcich ku kvalite 

wellness centra. 

26,8% 

 

Vedomosti:  

Etický kódex povolania a použitie v praxi, 

flexibilný, kooperatívny a zákaznícky 

orientovaný prístup, techniky sebahodnotenia, 

pravidlá fungovania v mimoriadnych 

situáciách, pravidlá nakladania s osobnými 

údajmi, postup v prípade zneužitia a zneužitia 

osobných údajov  

 

Zručnosti:  

Používať kritické sebahodnotenie v rozhovore 

s manažérom, konať zodpovedne v 

pracovných situáciách a prispôsobiť svoj 

prístup v súlade so stanovenými smernicami, 

implementovať pravidlá etického kódexu 

wellness centra, primerane reagovať v prípade 

3.1. Pracovná etika 

(2 hodiny = 6,7 %) 

3.1.1. Charakteristika podnikateľskej etiky 

3.1.2. Etický kódex vo wellness 

3.1.3. Zamestnanecké vzťahy 

3.2. Excelentnosť a profesionalita (2 hodiny = 

6,7 %) 

3.2.1. Odbornosť v práci 

3.2.2. Reakcia v prípade výnimočnej situácie 

3.3 Sebahodnotenie 

(2 hodiny = 6,7 %) 

3.3. 1. Koncepcia sebahodnotenia 

3.3.2. Techniky a aplikácie sebahodnotenia 

3.4 Nakladanie s osobnými údajmi hostí 

(2 hodiny = 6,7 %) 

3.4.1 Legislatíva o ochrane údajov 

3.4.2. Interné pravidlá nakladania s osobnými údajmi 

3.4.3. Záznamy o spracovaní osobných údajov 
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zneužitia osobných údajov, sledovať odchýlku 

od správneho použitia osobných údajov, 

správať sa v súlade s obchodnou etiketou 

 

Kompetencie:  

Aplikovanie pracovnej etiky pri poskytovaní 

služieb klientom, posudzovaní silných stránok 

vlastných výkonov a možností profesionálnej 

práce, aktualizovanie znalostí o aktuálnych 

produktoch a službách, ktoré požadujú pri 

vlastnej práci, zvládnutie koordinačných 

postupov v mimoriadnych situáciách (smrť, 

krádež, poškodenie inventára, narábanie s 

dôvernými informáciami podľa povahy práce, 

s dôrazom na ochranu osobných údajov a 

firemných údajov klientov 

4: BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE 

Študent je schopný dodržiavať a 

implementovať zásady BOZP pre optimálnu 

prevádzku. 

20,1 % 

 

Vedomosti:  

4.1 Bezpečnosť a zdravie 

(2 hodiny = 6,7 %) 

4.1.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku 

4.1.2 Starostlivosť o bezpečnosť hostí 

4.2 Legislatíva o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci  

 

(2 hodiny = 6,7 %) 

4.2.1. Európska legislatíva o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci 

4.2.2. Vnútroštátne právne predpisy o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci 

4.2.3. Interné predpisy  
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Pravidlá a pokyny týkajúce sa zdravia na 

pracovisku, bezpečnostné predpisy a 

smernice, prvá pomoc 

 

Zručnosti:  

Dodržiavať pravidlá a pokyny týkajúce sa 

ochrany zdravia na pracovisku, dbať na 

bezpečnosť hostí, dodržiavať plán vnútornej 

kontroly, konať v núdzových situáciách prvej 

pomoci, v prípade potreby konať v súlade s 

havarijným plánom wellness centra 

 

Kompetencie:  

Dodržiavať pravidlá a pokyny zamestnávateľa 

týkajúce sa ochrany zdravia na pracovisku, 

konať v súlade so zásadami bezpečnosti a 

ergonómie práce, dodržiavať všetky 

bezpečnostné smernice a predpisy pri ich 

vzniku 

4.3 Prvá pomoc 

(2 hodiny = 6,7 %) 

 4.3.1. Prvá pomoc na pracovisku 

4.3.2. Pravidlá organizácie, materiálu a vybavenia pre 

prvú pomoc pri práci 
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Odporúčané stratégie a metódy výučby/učenia: 

1. Vysvetlenie a diskusia 

2. Práca vo dvojiciach 

3. Brainstorming  

4. Prípadové štúdie 

 

Referencie a použité zdroje: 

1. Nacionalna zakonodaja na področju varnosti in zdravja pri delu, article. Online acces: https://osha.europa.eu/sl/safety-and-health-legislation/national-

legislation-safety-and-health-work 

2. Evropske direktive o varnosti in zdravju pri delu, article. Online acces: https://osha.europa.eu/sl/safety-and-health-legislation/european-directives 

3. Uradni list RS, Številka 136/2016, Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu, online acces: https://www.uradni-

list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/7716  

4. file:///C:/Users/PSSD-022/Documents/PROJEKTI/Zagotavljanje%20kakovosti%20v%20turizmu.pdf 

5. M. Uran Maravić, ocenjevanje kakovosti v gostinstvu, Koper 2017 

 

 

 

 

 

  

https://osha.europa.eu/sl/safety-and-health-legislation/national-legislation-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/sl/safety-and-health-legislation/national-legislation-safety-and-health-work
https://osha.europa.eu/sl/safety-and-health-legislation/european-directives
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/7716
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/7716
file:///C:/Users/PSSD-022/Documents/PROJEKTI/Zagotavljanje%20kakovosti%20v%20turizmu.pdf
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POŽADOVANÉ ZDROJE na implementáciu modulu „Zabezpečovanie kvality služieb wellness centra ” 
 

Č. Zdroje 

 

Počet 

(pre každého študenta, pre malé skupiny, 

pre celú skupinu, atď.) 

1. Technologické zariadenie a vybavenie  

1.1. Počítač 1 pre každého študenta 

1.2. Projektor 1  

2. Kancelárske potreby, spotrebný materiál, atď.  

2.1. Perá pre tabuľu 10 

2.2. Papier  

2.3. Pastelky, pastelky 3 balíky 

2.4. Nožnice 3 

2.5. Lepidlo 3 

2.6. Priečinky 1 pre každého študenta 

3. Dokumenty a a ďalšie informačné zdroje  

3.1. Zoznamy dostupných produktov a služieb (katalógy, cenník)  

3.2. Frekvencia a načasovanie každého postupu a služby  

3.3. Propagačné akcie a ich špecifiká  

3.4. Funkcie každého zamestnanca v centre  
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Modul 5: „Marketing a predaj” - OPIS 

(Jednotka kvalifikačného profilu 5) 

 

 

Všeobecné ciele modulu 

 

Rozvíjať kompetencie absolventov predávať wellness produkty pomocou marketingových techník, nástrojov 

a moderných IKT 

 

Ciele modulu (plánované 

vzdelávacie výstupy) 

 

Absolvent modulu bude schopný: 

1. Predávať wellness produkty koncovým klientom  

2. používať marketingové techniky a nástroje na podporu predaja wellness produktu koncovým klientom  

3. používať moderné IKT v predajných a marketingových operáciách  

 

Špecifické merateľné ciele:   

1. Pomáhať pri vytváraní a hodnotení plánov predaja 

2. Zvoliť vhodný prístup pri rokovaniach s rôznymi typmi klientov  

3. Vypracovať a predstaviť efektívny predajný rozhovor, reagovať na námietky klienta a uzatvárať kúpne 

zmluvy 

4. Zabezpečiť spokojnosť zákazníkov, reagovať na sťažnosti a námietky klientov 

5. Využiť rokovacie schopnosti na dosiahnutie úspešného predaja  

6. Navrhuje, implementujte a vyhodnotí jednoduchý marketingový prieskum 

7. Aplikuje vhodné marketingové techniky v priamom marketingu a e-mailovom marketingu 

8. Vyvíja marketingové produkty, buduje vzťahy s klientmi a zvyšuje úroveň udržania klientov 

9. Vypracuje opatrenia na plánovanie, hodnotenie a zlepšenie služieb zákazníkom, ktoré sú v súlade s cieľmi, 

prioritami a hodnotami spoločnosti 
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10. Pomáha a radí klientom o produktoch a službách interaktívnymi alebo digitálnymi prostriedkami s cieľom 

úspešného predaja 

11. Uplatňuje komunikačné pravidlá pre digitálne komunikačné kanály 

12. Pri získavaní nových zákazníkov používa sociálne médiá a iné interaktívne alebo digitálne prostriedky 

13. Udržuje kontaktnú databázu klientov pomocou IKT 

 

Vstupné požiadavky 

(Predpoklady) 

 

Minimálnou požiadavkou je nižšie stredné vzdelanie. 

 

Závisí od typu programu OVP. 

 

Hodnotenie modulu 

Na konci modulu „Marketing a predaj“ študenti absolvujú teoretický test a praktickú ukážku získaných zručností: 

 

Preukazuje efektívne techniky prezentácie predaja pre rôzne typy a skupiny klientov 

Ukáže rôzne techniky riešenia námietok zákazníka a úspešného ukončenia predaja 

Vysvetlí význam etického správania v obchodných vzťahoch 

Preukáže schopnosť vykonať jednoduchý marketingový prieskum 

Preukáže schopnosť pripraviť písomnú alebo ústnu ponuku / ponuku produktu pomocou vhodných marketingových 

techník 

Vysvetlí spôsoby zhromažďovania spätnej väzby od klientov a opatrenia týkajúce sa efektívnych stratégií udržania  

klientov 

Identifikujte najlepšiu stratégiu a nástroj v závislosti od pracovnej situácie v súlade so stratégiou spoločnosti 

Demonštruje 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.) 

 

Hodnotiace metódy a nástroje: 
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Pozorovanie - podávanie správ 

Dotazovanie - sebahodnotenie, dotazník, rozhovor 

Portfólio - referencie zákazníkov, správy o školení, záznamy o hodnotení,  

Spätná väzba od tretích strán - hodnotenie zamestnávateľov 

Štruktúrované aktivity - projekt, prezentácie, ukážky, simulačné cvičenie, skupinová tímová práca 

Písomná skúška - test 

Ústna skúška 

 

Približný čas realizácie 

 

Modul predstavuje 10 % z celého vzdelávacieho programu OVP (5 modulov). 

 V triede: 45 % z celkového času modulu 

 V podniku / vzdelávanie na pracovisku (najmenej 50 %): 50 % z celkového času modulu 

 Samoštúdium: 5  % z celkového času modulu 
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Modul 5: „Marketing a predaj” – OBSAH 
 

 

 

 

 Plánované vzdelávacie výstupy  

 

 

Obsah  

 

Hlavná téma 

 

 

Navrhované podtémy  

1. Je schopný predať wellness produkt 

zákazníkovi 

 

40% 

 

Vie/ovláda:  

Právne požiadavky, etiku organizácie a 

profesionálny kódex správania pri predaji 

 

Kľúčové pojmy a teórie súvisiace s 

osobným predajom  

 

Predajné techniky potrebné na dosiahnutie 

výnosného predaja 

1.1. Etický kódex predajcu  

( 5 % z celkového obsahu modulu) 

 

1.1.1. Všeobecná terminológia 

1.1.2. Zaobchádzanie so zákazníkom 

1.1.3. Používanie etického kódexu 

 

1.2.  Osobný predaj 

(15 % z celkového obsahu modulu) 

 

1.2.1. Základy osobného predaja 

1.2.2 Postupy osobného predaja 

1.2.3 Metódy predaja, ktoré ovplyvňujú ziskovosť 

1.2.4 Doplnkové produkty, ktoré ovplyvňujú ziskovosť 

1.2.5 Balík produktových služieb a ziskovosť 

1.2.6 Načasovanie wellness služieb 

 

2.5.Psychológia predaja 

(10 % z celkového obsahu modulu) 

 

1.3.1. Psychológia zákazníka 

1.3.2. Predvoľby zákazníka 

2.5.1. Typológia nákupných návykov zákazníkov 
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Základy psychológie predaja a faktory 

ovplyvňujúce nákupné správanie 

spotrebiteľa  

 

Práva a pravidlá ochrany spotrebiteľa 

 

Je schopný (zručnosti): 

Pomáhať pri vytváraní a hodnotení plánov 

predaja 

Zvoliť vhodný prístup pri rokovaniach s 

rôznymi typmi klientov  

Vypracovať a predstaviť efektívny predajný 

rozhovor, reagovať na námietky klienta a 

uzatvárať kúpne zmluvy 

Zabezpečiť spokojnosť zákazníkov, 

reagovať na sťažnosti a námietky klientov 

Použiť rokovacie schopnosti na dosiahnutie 

úspešného predaja  

 

Kompetencie: 

Nezávislé a etické rozhodovanie pri 

uzatváraní predaja podľa potrieb a 

požiadaviek klientov 

2.6.Právne podmienky 

(10 % z celkového obsahu modulu) 

 

2.6.1. 1.4.1. Zákonné práva a ochrana zákazníkov - 

18/2018 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov 

(GDPR) 

2.6.2. Všeobecné nariadenia o ochrane zákazníka 
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Flexibilita a prispôsobivosť pri predaji 

klientom v závislosti od pracovnej situácie 

a požiadaviek zákazníka 

2. Je schopný používať marketingové 

techniky na predaj wellness 

produktov 

30% 

 

Vie/ovláda: 

Hlavné koncepty, princípy a úlohy 

marketingu vo wellness cestovnom ruchu 

Princípy návrhu marketingovej stratégie 

Hlavné metódy marketingového výskumu 

Marketingový a komunikačný mix a vzťahy 

jeho zložiek 

Vlastnosti, výhody a výhody ponúkaných 

produktov a služieb 

 

Je schopný (zručnosti): 

2.1 Základné koncepty, pravidlá a úloha 

marketingu vo wellness službách  

(10 % z celkového obsahu modulu) 

 

 

 

2.2  Princípy marketingu 

(5 % z celkového obsahu modulu) 

 

2.3   Komunikačná stratégia  

(5 % z celkového obsahu modulu) 

 

2.4  Produkty wellness centra 

(10 % z celkového obsahu modulu) 

 

2.1.1 Kľúčové základy marketingu (potreby, požiadavky, 

túžby, produkt, transakcie, trh) vo wellness 

2.1.2 Rôzne koncepcie marketingového manažmentu 

2.1.3 Algoritmus prípravy marketingovej stratégie 

2.1.4 Marketingový výskum 

 

 

2.2.1 Produkt, Cena, Miesto, Propagácia, Ľudia, Proces, 

           Fyzický dôkaz 

 

2.3.1 Reklama, podpora predaja, vzťahy s verejnosťou, 

Osobný predaj 

 

2.4.1 Charakteristika a výhody predávaných produktov a 

služieb 
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Navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť 

jednoduchý marketingový prieskum 

Aplikovať príslušné marketingové techniky 

v priamom marketingu a e-mailovom 

marketingu 

Vyvíjať marketingové produkty, budovať 

vzťahy s klientmi a zvyšovať úroveň 

udržania klientov 

Vypracovať opatrenia na plánovanie, 

hodnotenie a zlepšenie služieb pre 

zákazníkov, ktoré sú v súlade s cieľmi, 

prioritami a hodnotami spoločnosti 

Kompetencie: 

Samostatné riešenie problémov a kritická 

analýza v rámci marketingových aktivít 

Zodpovednosť za presné a aktuálne 

informácie o produktovom portfóliu 

Samostatná a tímová práca ako vedúceho aj 

člena tímu v súlade so stratégiou 

spoločnosti         

 

3. Je schopný využiť IKT zručnosti v 

marketingu a predaji 

30% 

3.1 Komunikačné postupy a komunikačné 

prostriedky 

 (5 % z celkového obsahu modulu) 

3.1.1  Verbálna komunikácia a neverbálna komunikácia v 

oblasti podpory marketingu a predaja 
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Vie/ovláda: 

Hlavné komunikačné kanály, online 

platformy a aplikácie používané na predajné 

a marketingové účely 

Predajné a marketingové techniky 

prostredníctvom interaktívnych a online 

nástrojov  

Základné pravidlá informačnej bezpečnosti 

a ochrany údajov a súkromia zákazníkov 

 

Je schopný (zručnosti): 

Pomáhať a radiť klientom o produktoch a 

službách prostredníctvom interaktívnych 

alebo digitálnych prostriedkov s cieľom 

úspešného predaja.  

Uplatniť komunikačné pravidlá platné pre 

digitálne komunikačné kanály.  

Pri hľadaní nových zákazníkov používať 

sociálne médiá a iné interaktívne alebo 

digitálne prostriedky. 

Udržujte kontaktnú databázu klientov 

pomocou IKT 

 

Kompetencie: 

 

3.2  Komunikačné nástroje internetového 

marketingu 

(10 % z celkového obsahu modulu) 

 

 

 

3.3  Sociálne médiá 

(10 % z celkového obsahu modulu) 

 

 

 

3.4  Bezpečnostné predpisy 

(5 % z celkového obsahu modulu) 

 

 

 

3.2.1  Vlastný web 

3.2.2 Nástroje na vlastnom webe 

3.2.3 Video marketing 

 

 

 

3.3.1  Základné funkcie 

3.3.2 Stránky sociálnych sietí 

3.3.3 Blogy a fóra 

 

 

3.4.1 Bezpečnostné predpisy na pracovisku 

3.4.2 Správa, ukladanie a likvidácia osobných údajov 
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Kreativita a flexibilita v oblasti online 

predaja a marketingových aktivít  

Nezávislé rozhodovanie v oblasti predaja a 

marketingových aktivít v súlade so 

stratégiou spoločnosti 

Dodržiavanie právnych predpisov pri 

používaní osobných údajov klientov 

Odborná písomná a verbálna komunikácia 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčané stratégie a metódy výučby/učenia: 

1. Obchodné simulácie 

2. Prípadové štúdie 

3. Brainstorming 

4. Rolová hra 

 

Referencie a použité zdroje: 

 

1. Philip Kotler,  Moderní marketing,  GRADA Publishoing a.s., ISBN 80-247—1545-7 

2. T.Gajdošík, Z.Gajdošíková,R. Marčeková,  Informačné technológie v cestovnom ruchu, Volters Kluwer, ISBN 978-80-8168-587-3 



 
Wellto  

Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills’ Development 
 

62 

 

3. Jaroslav Kita a kol., Marketing, Iura Edition,  ISBN 978-80-8078-327-3 

4.  Herbert N. Casson,  Predávaj úspešne, Slovak Edition, Tyron Press England,  ISBN 80- 967198-5-8 

 

Príklady marketingových prezentácií a vzdelávacíchtácií na youtube: (môžu byť doplnené alebo zmenené podľa potreby) 

1. 5.  “Are Health and Wellness really related?”   https://www.youtube.com/watch?v=Nr9hqY6q_qY 

2. 6.   “Die besten Wellnesshotels”             https://www.youtube.com/watch?v=D_f5T4VVcTI 

3. 7.   “SunGarden Spa and Wellness Tour”         https://www.youtube.com/watch?v=txSc069-8yM 

4. 8.   “SunGarden Spa and Wellness Tour 2”      https://www.youtube.com/watch?v=OsJ4KcCHDZg 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŽADOVANÉ ZDROJE na implementáciu modulu „Marketing a predaj“ 
 

Č. Zdroje 

 

Počet 

 

1. Technologické zariadenie a vybavenie  

1.1. PC, softvér 1 pre každého študenta 

1.2. Interaktívne alebo digitálne prostriedky 1 pre celú skupinu 

1.3. Tlačiareň 1 pre celú skupinu 

1.4. Digitálne platformy 1 pre celú skupinu 

https://www.youtube.com/watch?v=Nr9hqY6q_qY
https://www.youtube.com/watch?v=D_f5T4VVcTI
https://www.youtube.com/watch?v=txSc069-8yM
https://www.youtube.com/watch?v=OsJ4KcCHDZg
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1.5. Online nástroje 1 pre malú skupinu 

2. Kancelárske potreby, spotrebný materiál, atď.  

2.1. Papiere, farebné ceruzky, farby Pre každého študenta 

   

3. Dokumenty a ďalšie informačné zdroje  

3.1. Katalóg výrobkov a služieb 1 pre malú skupinu 

3.2. Propagačné akcie a ich špecifiká  

 

 


