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Predstavenie 
spoločnosti: 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

 

Súčasnosť: 

Spoločnosť e.lektor predstavuje inovatívnu základňu a zdroj inšpirácie pre klientov zo všetkých oblastí trhu. Našim 

klientom poskytujeme tréningové riešenia komplexne zastrešené v plánovaní, analýze potrieb, realizácií a 

vyhodnocovaní vzdelávacích podujatí. Sme pilierom vzdelávania, ktorý výrazne podporuje našich klientov v období 

zmien, rastu alebo krízy a poskytuje efektívne riešenia s merateľným výledkom. 
 

Vízia a poslanie: 

Veríme že ľudský potenciál je jediným zdrojom spoločností, ktorý môže rásť a zdokonaľovať sa. Naša orientácia je 

orientáciou na človeka v individuálnej, autentickej rovine. Našou víziou je uvoľňovanie prirodzeného potenciálu a 

nachádzanie talentov. Rozvoj človeka je potom iniciovaný vnútornou motiváciou, čo je zárukou osobnej zmeny v smere, 

ktorý merateľne obohacuje človeka aj Vašu spoločnosť. 
 

Náš vznik a vývoj: 

Spoločnosť e.lektor vznikla v roku 2010 ako reakcia na stály dopyt trhu po službách vzdelávania. V tejto situácii     

vznikol priestor pre spoločnosť s inovatívnym a komplexným prístupom ku vzdelávaniu, príprave, realizácii a 

vyhodnoteniu vzdelávacích programov. Na základe niekoľkoročných priamych skúseností  s  lektorovaním  a  

trénovaním vyššieho a stredného manažmentu, obchodných zložiek, administratívy a výkonných pozícií vzniká 

komunita lektorov, manažérov, psychológov a obchodníkov, ktorí aktívne poskytujú služby vedenia  tréningov  pre 

našich klientov pod značkou spoločnosti  e.lektor. 

 
Náš prístup: 

Tréningové programy úspešne pripravujeme v úzkej spolupráci s 

manažmentom a budúcimi účastníkmi tak, aby v čo najvyššej miere  

simulovali skutočné pracovné prostredie klienta. Rozhodujúcimi faktormi 

prípravy školení sú cielenosť, kvalitný obsah a okamžitá účinnosť v  praxi. 

Využívame metodiku zážitkových tréningov, rolových hier, workshopov a 

rozvinutú metodiku odovzdávania a získavania spätnej  väzby. 
 

Späť na Úvod 
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e.lektor 

Čo pre Vás môžeme 
urobiť? 

 
 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

Outsourcing vzdelávacích služieb: 

Pre našich klientov poskytujeme kompletné služby od evidencie tréningovej  histórie  až  po  individuálne 

hodnotenia absolventov. Naše služby a tréningové programy sú nastavené tak, aby kopírovali Vaše vnútrofiremné 

procesy a pomohli Vám v dosiahnutí cieľov vašej  spoločnosti. 

 
Príprava  tréningových programov: 

Nie vždy je možné aby vzdelávanie v spoločnosti malo podobu plánovaného a riadeného procesu. Pripravíme pre 

Vás riešenia ad-hoc školení, ktoré maximalizujú efektivitu vynaložených   prostriedkov. 

 
Služby podpory vzdelávania: 

Absolvovaním školenia sa v skutočnosti iba začína etapa zmien a ich zavádzania do praxe. V tomto období Vám 

ponúkneme výraznú podporu absolventov, aby účinok školenia bol rýchlejší a   výraznejší. 

 
Analýza tréningových potrieb: 

Niekoľko stupňovým procesom identifikujeme vzdelávacie potreby vo vašej spoločnosti. Navrhneme pre Vás 

riešenie situácie vo viacerých variantoch a doporučíme vhodné tréningové programy. Bezplatne    a kedykoľvek. 

 
Tréningové programy: OBCHOD, RIADENIE a SOFT  SKILLS: 

Naše cielené a v praxi osvedčené programy pre rozvoj ľudí v týchto oblastiach Vám poskytnú okamžitý prehľad a 

zlepšenie zručností. Naši lektori sú aktívni v praxi a sú odborníkmi v konkrétnej oblasti školení. 

 
 

Príprava manuálov a e-learning: 

Telefonické skripty, manuály ku školeniam, príručky a podpora vzdelávania 

formou e-learningu poskytnú Vašim zamestnancom okamžitú podporu a 

možnosť samovzdelávania.  

 

 

 

 

 
Späť na Úvod 
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Referencie: +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 
 

Váţime si dôveru našich klientov a sme na nich hrdí. Zverujú nám do rúk to, čo ich  odlišuje  od  

konkurencie, čo ich robí výnimočnými - svojich zamestnancov. Sme presvedčení, ţe iba ľudský potenciál     

a jeho uplatnenie v praxi je skutočným princípom prosperity. Vyberáme zoznam referencií klientov, ktorí     

uţ vedia ţe je dobre, ak sme na nich  hrdí: 

 

"Spolupráca so spoločnosťou e.lektor prebieha na veľmi vysokej úrovni. Poskytované služby sú 

profesionálne a s výrazným praktickým a ľudským prístupom k vedeniu tréningov. V budúcnosti e.lektor-a 

určite oslovíme pri plánovaní ďalších vzdelávacích aktivít." p. Ing. Jana Pekarčíková, projektová 

manažérka, CORAGEO, s. r.  o. 

 
"Firma e.lektor vyniká z radu konkurencie vysokou spoľahlivosťou,  pružnosťou  a  hlavne riešeniami šitými 

na mieru zákazníka. Táto efektívna metóda priamo vedie k cenovo veľmi prijateľným službám. Preto s nimi 

spolupracujeme už dlhé roky a sme spokojní s výsledkami ich práce, ktoré vidíme v  praxi." p. Ing. Arpád 

Domsitz, výkonný riaditeľ, Partner in Pet Food SK, s. r. o.  

 
"Výborné!" p. Miroslav Mahdal, sales manager, Empea, s. r.  o. 

“Mr. Ziska is great coach, all feedbacks from participants he worked with were great, he is charming person, 
always ready to assist, find solution and bring the added value. One of the best I have ever cooperated with! The 
progress we managed during Leadership development annual program was significant improvement in some 
areas in relevant people it was about 10%- what is great success for organization! Thanks to great approach of 
Mr. Ziska!!!”                 p. Viktória Ivanová, HR Manager, Unomedical, s.r.o. 
 
“Very good. We see a real benefit on the people behavior and leadership skills. People are more and more able 
to work in team, managers or leaders are taking care about their group, colleagues and collaborators, walls are 
done in between the different personal categories of the plant and also between the different departments. At 
the end, we also see some KPIs improvement even if a big contribution is also coming from the organization and 
the methodology.”                       p. Jean-Michel Méot, Plant Manager, MagnetiMarelli Slovakia, s.r.o. 

 

Ďakujeme! 
 

 Späť na Úvod 
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Referencie: 
 

Kraft Foods European Business Services Centre, s. r. o. 

Partner in Pet Food, s. r. o. 

Cora Geo, s. r. o. 

Plastic People, s. r. o. 

TEXO Partner, a. s. 

Trenkwalder, a. s. 

Stroje a mechanizmy, a. s. 

Enseco, a. s. 

Techo, a. s. 

Bytový podnik Piešťany, s.r.o. 

Lyreco CE, SE, s.r.o. 

EMPEA, s. r. o. 

Coca Cola, a.s. 

Ministerstvo financii SR 

TECHO, a. s. 

Ferratum Bank, Malta 

VÚB, a. s. 

Syráreň Bel Slovensko, a. s. 

BEL Sýry Česko, a. s. 

OMV Slovensko, s. r. o. 

NASES 

KWS Semena, s. r. o. 

Lukoil Slovakia, s. r. o. 

Magneti Marelli Slovakia, s. r. o. 

Magneti Marelli Powertrain Slovakia, s. .r. o. 

Pannon Food Slovakia, s. r. o. 

Electrolux Slovakia, s. r. o. o. z. 

Centrum pre filantropiu, n. o. 

Univerzitná kniţnica v Bratislave 

IEE Sensing Slovakia, s. r. o.  
..... 
 
 

Späť na Úvod 
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Kontakt: 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  e.lektor  
NÁDRAŢNÁ 713/7, 927 01 ŠAĽA 

IČO: 45 722 561 

DIČ: 108 312 2337 

 
Tel. : +421 917 214 644 

E-mail: ziska@e-lektor.sk 

www.e-lektor.sk 

 
 
 
 

 

V prípade záujmu o naše sluţby nás prosím neváhajte kontaktovať. Radi Vás navšívime a ponúkneme   

Vám riešenie, ktoré bude nie len efektívne, ale zároveň Vás príjemne prekvapí. 

 
 

So srdečným pozdravom,  

 
Mgr. Ľubomír Ţiška 

riaditeľ spoločnosti 

 

 
Späť na Úvod 
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Školenia: OBCHOD 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 
 
 

 

Ponúkame Vám výber tých najúspešnejších tréningových programov zo sekcie   OBCHOD. 

 
Školenia tejto sekcie Vám umoţnia získať prehľad v základných, ale aj pokročilých technikách získavania 

zákazníkov a rozvoja obchodných vzťahov. Naučíte sa pouţívať vyjednávacie techniky vďaka ktorým    

sa splnenie Vašich obchodných cieľov stane výzvou, ktorej budete čeliť kompetentne a profesionálne. 

Školenia prezentačných zručností Vás pripravia na prezentovanie, ktoré zanechá dojem a čo je 

najdôleţitejšie, motivuje Vaše obecentstvo k poţadovanému  správaniu. 

 
Všetky školenia radi pripravíme podľa podmienok Vašej spoločnosti tak, aby bolo  pre  Vašich 

zamestnancov okamţite vyuţité v praxi s reálnymi  výsledkami. 

 
 
 
 
 

Obsah: 

Obchodnícke a predajné zručnosti 

Tréning predajných zručností 

Call Centrum: Operátor 

Call Centrum: Collection 

Telefonický predaj 

Vyjednávanie, negociačné zručnosti 

Umenie predajnej prezentácie 

Tréning prezentačných zručností 

Komunikácia so zákazníkom 

Predajný servis 
 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
Späť na Úvod 

 

  

mailto:ziska@e-lektor.sk


www.e-lektor.sk 

 

 
 

OBCHODNÍCKE A 

PREDAJNÉ ZRUČNOSTI 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis:Školenie je zamerané na nácvik verbálnych a neverbálnych techník budovania obchodných vzťahov. 

Vysvetľuje princípy úspešnej komunikácie počas obchodných stretnutí a tvorby pozitívnej odozvy. Pripraví 

obchodníka na komunikáciu, ktorá otvára cestu k zákazníkovmu záujmu a   motivácii. 

 
Čo získate: Získate schopnosť definovať hodnoty a potreby klienta a zručnosti vo vyvolávaní jeho pozitívnej 

odozvy. Naučíte sa vyuţiť verbálne a neverbálne techniky vyvolávania pozitívnych dojmov a definície 

skutočných potrieb pre úspešné obchodné  vzťahy. 

 
Obsah: - Dojem: prvý, alebo  posledný? 

- Verbálne a neverbálne princípy tvorby pozitívneho prvého  dojmu 

- „Rozcvičenie“ partnera a kalibrácia jeho  prejavov 

- Vyvolanie pozitívnej spätnej väzby: 

- mirroring 

- pacing a leading 

- Verbálne techniky úspešných  rozhovorov: 

- zisťovanie potrieb zákazníka: aktívne  počúvanie 

- modelovanie potrieb zákazníka: technika  SPIN 

- zvládanie námietok zákazníka: technika  PRICE 

- Ukončenie obchodného stretnutia 

- Praktické cvičenia zručností 

- Modelové situácie z praxe účastníkov 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

Späť na Obchod 
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TRÉNING PREDAJNÝCH 

ZRUČNOSTÍ 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: Školenie podáva účinné nástroje pre plánovanie a riadenie vzťahov so zákazníkmi. Objasňuje 

dôleţitosť stanovenia správnych cieľov a celkovej prípravy na jadro obchodníckej práce: obchodný kontakt a 

rozhovor. Cieľom školenia je však predovšetkým vysvetliť a nacvičiť praktické postupy vedenia telefonátov a 

osobných rozhovorov s cieľom upútať zákazníka na základe budovanej dôvery a zisťovania   potrieb. 

 
Čo získate: Účastníci tréningu získajú ucelený prehľad o formálnej, ale aj obsahovej stránke obchodných 

rozhovorov. Zistia čo je dôleţité v konkrétnej etape obchodného rozhovoru a porozumejú princípom 

rozhodovania sa zákazníka. Naučia a natrénujú si komunikačné postupy vedenia obchodných rozhovorov a 

získajú praktické zručnosti v zvládaní kritických situácií, ktoré počas obchodných rozhovorov môţu   nastať. 

 
Z obsahu: - Tvorba obchodného  vzťahu 

- Prvý kontakt so zákazníkom 

- Príprava na rozhovor (poznámky,  námietky) 

- Oslovenie a vytvorenie pozitívnej  odozvy 

- Anatómia obchodného stretnutia 

- Modelovanie prvého dojmu 

- Zahájenie rozhovoru – verbálne  techniky 

- Budovanie pozitívnej odozvy 

- Nástroje motivácie zákazníka 

- Zvládanie námietok 

- Kritické situácie (asertívne techniky) 

- Uzatvorenie obchodného rozhovoru 

- Nástroje budovania dôvery 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 
 
 
 

 
INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

Späť na Obchod 
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CALL CENTRUM: 

OPERÁTOR 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: v prvej časti tréningu prebehne individuálny odposluch účastníkov s  následnými  odporúčaniami  

lektora pre zlepšenie komunikačných zručností pri telefonovaní. V druhej časti prebehne skupinový tréning 

zameraný na rozvoj zručností v oblasti asertívneho zvládania rôznych situácií v práci telefonistu v Call   centre. 

 
Čo získate: Získate stručný štruktúrovaný systémový prehľad, vedomosti a informácie z praxe vo vybratej 

skupine základných činností, ktoré dnes súhrnne označujeme pojmom „manaţment komunikácie“ a sú 

prispôsobené rámcu potrieb prijímateľa  vzdelávania. 

 
Obsah: - Telefonický odposluch s následným  odporúčaním 

- Individuálny odposluch s odporúčaniami pre  účastníkov 

- Telefonická prezentácia pracovníka Call  Centra 

- Úvod telefonátu, jednotná štruktúra  hovorov 

- Ako upútať pozornosť klienta, techniky kladenia  otázok 

- Detekcia potrieb klienta, aktívne  počúvanie 

- Komunikácia a telefonická komunikácia pracovníka Call  Centra 

- Telefonická komunikácia: Strata informácií pri  telefonovaní 

- Neverbálne prvky pri telefonovaní: (modulácia hlasu a  úsmev) 

- Problémový telefonát agresívny klient pasívny klient odmietajúci klient   reklamácia 

- Vybrané techniky asertívneho vedenia  telefonátov 

- Profesionálny záver telefonátu 
 

 
Trvanie: 4 hodiny odposluch, 8 hodín školenie (60  min.) 

 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

Späť na Obchod 
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CALL CENTRUM: 

COLLECTION 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

Popis: Školenie Call Centrum - Collection poskytuje nástroje pre  zamestnancov  call  centier,  ktorých  

primárnym určením je vymáhanie pohľadávok. V praktickej forme podáva prehľad dôvodov, príčin a riešení 

rôznych situácií počas vymáhacieho rozhovoru pre zvýšenie účinnosti a úspešnosti   Collectorov. 

 
Čo získate: Úspešný absolvent komunikuje profesionálne a podľa štandardov spoločnosti. Efektívne rieši  

krízové situácie a spolupracuje s klientom. Účelne pouţíva nástroje riadenia rozhovoru, je schopný 

sebamotivácie a zvláda záťaţové situácie neosobne a  kompetentne. 

 
Obsah: - Vymáhanie dlhov: vymáhač vs.  neplatič 

- vlastnosti, osobnosť a predpoklady úspečného  collectora 

- príčiny neplatenia dlhov 

-Štruktúra vymáhacieho rozhovoru 

- Identifikácia klienta, overenie totoţnosti 

- Chybný kontakt, zatajenie sa, nedovolateľný  klient 

- Identifikácia collectora 

- Výzva na zaplatenie plnej sumy 

- Pouţitie ticha, kritické okamihy  telefonátu 

- Identifikácia problému 

- Kladenie otázok a riadenie rozhovoru 

- Identifikácia riešenia 

- Zvládanie námietok 

- Riešenie konfliktov a záťaţových  situácií 

- Uzavretie rozhovoru 

- Follow up klienta 
 

 
Trvanie: 4 hodiny odposluch, 8 hodín školenie (60  min.) 

 
 
 
 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

Späť na Obchod 
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TELEFONICKÝ PREDAJ +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

 

Popis: Školenie ponúka ucelený a jednotný súbor nástrojov pre telefonických predajcov. Prevedie Vás 

telefonátom od pútavého úvodu aţ po úspešný predaj a záver rozhovoru. Poskytne Vám návody a overené 

postupy pri dosahovaní ţelaného výsledku telefonického  rozhovoru. 

 
Čo získate: Získate prehľad o spôsoboch akvizície nových zákazníkov, prospekcie trhu a potenciálnych 

zákazníkoch. Budete schopní ľahko a účinne oslovovať nových klientov, budovať úspešné obchodné vzťahy     

a udrţiavať existujúce. Krízové situácie budete riešiť efektívne, kompetente a   neosobne. 

 
Z obsahu: - prospekcia trhu, plán oslovení, pipe-line  predajcu 

- moţnosti a obmedzenia telefonického  rozhovoru 

- jednotná štruktúra telefonického  rozhovoru 

- základné chyby pri telefonovaní 

- úvod predajného telefonátu 

- aktívne počúvanie 

- práca s hlasom, nverbálna komunikácia pri  telefonovaní 

- zaujatie klienta, nákupné signály 

- analýza potrieb - technika SPIN 

- prezentácia ponuky a podpora záujmu  klienta 

- zvládanie záťaţových situácií: odmietnutie  konfliktu 

- zvládanie záťaţových situácií: odmietnutie  manipulácie 

- zvládanie námietok 

- výstupy a záväzky, follow-up  klienta 

- praktický nácvik zručností 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 
 
 
 

 
INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 

 

 

Späť na Obchod 
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VYJEDNÁVANIE, 

NEGOCIAČNÉ ZRUČNOSTI 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: Školenie je určené predovšetkým pre obchodníkov, manaţérov, nákupcov a predajcov. Je  však  

vhodné aj pre tých, ktorí majú záujem výrazne zlepšiť úroveň a výsledky svojich rozhovorov v práci, alebo 

beţnom ţivote. 

 
Čo získate: Získate prehľad o moţnostiach vyjednávania a jeho prípravy, priebehu a riešenia nepríjemných 

situácií, ktoré Vás môţu zaskočiť. Uţ nebudete musieť navštevovať klientov s  nejasnou  predstavou  a  

stresom – naopak, budete s nimi rokovať so záujmom, a sebaistotou. Tieţ spoznáte nástroje aktívneho  

riadenia rozhovorov a práce s partnerom v rozhovore, ktoré Vám umoţnia zvoliť si primeraný prístup ku 

klientovi pre Váš maximálny úspech. 

 
Z obsahu: - charakteristika  vyjednávania 

- nastavenie  podmienok vyjednávania 

- identifikácia vyjednávacej pozície  klienta 

- definícia maxima, minima a optima 

- Zoznamovacie rituály a primárna  kalibrácia 

- Neverbálna komunikácia: vyuţitie priestoru, pozície,  usadenia 

- Identifikácia vyjednávacieho štýlu  klienta 

- Zlaté pravidlo vyjednávania 

- Techniky zahájenia negociačných  rozhovorov 

- Identifikácia typu vyjednávača 

- Techniky vyjednávania : propozície, komplementárne ciele a nátlakové   techniky 

- Práca s tichom 

- Ústupky, ponuky a pravidlá ich pouţitia 

- Zvládanie námietok 

- Krízové situácie v rozhovore a ich  riešenie 

- Ako identifikovať manipuláciu v  rozhovore 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 

 

 

Späť na Obchod 

 

   

mailto:ziska@e-lektor.sk


www.e-lektor.sk 

 

 
 

UMENIE PREDAJNEJ 

PREZENTÁCIE 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: Prezentovanie pred publikom je výzvou na ktorú je nutné odpovedať dôsledným tréningom 

prezentátorov. Vďaka dlhoročnej skúsenosti Vám radi odovzdáme mnoţstvo „Best practices“ zameraných na 

rozvoj Vašich komunikačných a prezentátorských  zručností. 

 
Čo získate: Naučíte sa ako zaujať publikum, prezentovať a reprezentovať seba, spoločnosť alebo produkty 

profesionálne a s najvyšším moţným ţelaným účinkom. Po absolvovaní školenia budete schopní  vyuţiť 

metódy riadenia skupiny a zvládania kritických  situácií. 

 
Z obsahu: - Tvrdé faktory úspechu  prezentácie 

- príprava priestorov, pomôcok, materiálov, 

občerstvenia 

- Mäkké faktory úspechu: ľudia 

- Kto bude v publiku a čo od neho  chcem??? 

- Plán prezentácie a stratégia 

- Ako vyvolať kvalitný prvý dojem? 

- Zaujatie publika (icebrakers) 

- Predstavenie seba, plánu  prezentácie 

- Úvod prezentovania („zahriatie“  publika) 

- Jadro (fakty, dôvody, motívy, výhody) 

- Diskusia 

- Zvládanie nečakaných situácií 

- Kritické momenty prezentácie 

- Ako vyvolať kvalitný posledný dojem? 

- Praktické cvičenia zručností 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 
 
 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

Späť na Obchod 

 

   

mailto:ziska@e-lektor.sk


www.e-lektor.sk 

 

 
 

TRÉNING PREZENTAČNÝCH 

ZRUČNOSTÍ 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: Cieľom aktivity je poskytnúť účastníkom podrobný prehľad o procese prípravy prezentácie s dôrazom  

na konkrétneho klienta. Výsledkom školenia pre účastníkov je predovšetkým kompetencia pre prípravu a 

realizáciu úspešných prejavov a schopnosť ďalej sa zdokonaľovať. Veľmi kvalitným prínosom aktivity je aj 

schopnosť vyrovnať sa so stresom, ktorý prezentácia spôsobuje veľkému počtu ľudí počas vystúpení pred 

publikom. 

 
Čo získate: Získate zručnosti nevyhnutné pre prípravu kvalitnej prezentácie. Spoznáte nástroje, ktoré Vám 

uľahčia vystupovanie pred publikom a naučíte sa pouţívať komunikačné techniky, ktoré Vás urobia 

zaujímavými a pútavými prezentátormi, ktorí často dosahujú svoj  cieľ. 

 
Z obsahu: 

- Kto sú moji poslucháči? 

- Aký je Váš cieľ prezentácie? 

- Ako urobiť ten najlepší prvý dojem? 

- Metódy presvedčivej komunikácie v  kocke 

- Pouţitie vizualizačných nástrojov 

- Ako fungujú referencie? 

- Sumarizácia a zosilnenie účinku 

- O dojme ešte raz: tento krát o  poslednom 

- Ako vyzvať účastníkov k akcii? 

- Čo odpoviete človeku na otázku, keď  netušíte??? 

- Nepriateľ v publiku 

- Psychická príprava na prezentáciu 

- Progresívna svalová relaxácia 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 
 
 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

 

Späť na Obchod 

 

   

mailto:ziska@e-lektor.sk


www.e-lektor.sk 

 

 
 

KOMUNIKÁCIA SO 

ZÁKAZNÍKOM 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: Školenie je určené pre členov menších alebo stredne veľkých tímov, ktorí majú záujem na skvalitnení 

komunikačných procesov voči zákazníkovi. Cieľom školenia je porozumieť zákonitostiam beţnej a krízovej 

komunikácie za účelom udrţania a rozvoja produktívnych vzťahov so   zákazníkom. 

 
Čo získate: Natrénujete si účinné nástroje pre komunikáciu v rôznych situáciách. Budete schopní odovzdať 

konštruktívnu kritiku, riešiť konflikty s nadhľadom a poskytovať spätnú väzbu pre výrazné posilnenie 

bezproblémovej spolupráce. Pozitívny efekt školenia pocítite aj vo zvýšení zrozumiteľnosti a pochopiteľnosti 

Vašich vyjadrení pre ostatných. 

 
Z obsahu: - Komunikačný model a Komunikačný  efekt 

- Príčiny nedorozumení a ich riešenia 

- Aktívne počúvanie - nácvik 

- Komunikačné techniky pre zvládanie stresových a napätých  situácií 

- Komunikačné techniky pre poskytnutie spätnej  väzby 

- Komunikačné techniky pre riešenie  reklamácií 

- Spôsoby odovzdávania informácií  zákazníkovi 

- Vyuţitie komunikačných kanálov (synchrónne -  asynchrónne) 

- Nácvik techník 

 
Trvanie: 8 hodín (60 min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
Späť na Obchod 

 

   

mailto:ziska@e-lektor.sk


www.e-lektor.sk 

 

 
 

PREDAJNÝ SERVIS +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

 

Popis: Praktický tréning pre personál predajní, maloobchodov a skladov tovaru Vám pomôţe zvýšiť obrat a 

záujem zákazníkov a Vaše tovary či sluţby. Predajca na predajni má zásadný vplyv na imidţ a vnímanie 

obchodu zákazníkmi. Pomôţeme Vám na ceste k profesionálnemu vystupovaniu, predaju a  servisu  za  

ktorým sa zákazníci budú radi vracať. 

 
Čo získate: Naučíte sa rozpoznávať nákupné signály zákazníkov, zahajovať rozhovor bez obligátnej 

odpovede "Ďakujem, len sa pozerám..." a ponúkať tovar tak, ţe nebudete odmietaní.  Po  absolvovaní  

tréningu budete kvalifikovaným predajcom, ktorý bude plynule zvyšovať trţby predajne a spokojnosť 

zákazníkov. 

 
Z obsahu: - charakteristiky, definície a ciele predaja na  predajni 

- typy osobného predaja a úlohy predávajúceho  personálu 

- identifikácia nákupného správania 

- motivácia k nákupu 

- zahájenie predajného rozhovoru 

- zisťovanie potrieb zákazníka, aktívne  počúvanie 

- prezentácia produktu, tvorba záujmu  zákazníka 

- upselling a crosselling 

- riešenie námietok zákazníka 

- uzavretie predaja 

- nadviazanie pozitívneho feedbacku 

- praktický nácvik zručností 

 
Trvanie: 8 hodín (60 min.) 

 
 
 
 
 
 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

 

Späť na Obchod 

 

   

mailto:ziska@e-lektor.sk


www.e-lektor.sk 

 

 
 

 

Školenia: RIADENIE 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 
 
 

 

V sekcii RIADENIE nájdete programy rozvoja pracovných tímov zamerané na zvýšenie miery spolupráce     

a dosahovania tímových cieľov. 

 
V individuálne aj skupinovo riešených tréningových programoch nájdete všetky nevyhnutné informácie a 

predovšetkým nástroje pre efektívne riadenie tímových úloh a členov tímu. Dosahovanie výsledkov, 

zvyšovanie efektivity a pracovného komfortu Vašich kolegov či zamestnancov zvládnete vďaka 

nasledovným programom, ktoré sú overené  praxou: 

 
 
 
 
 

Obsah: 

Motivácia pracovného tímu 

Riadenie tímu, Leadership 

Tímová spolupráca 

Rozvoj pracovných tímov 

Delegovanie 

Efektívne porady 

Riešenie konfliktov 

Manaţérske zručnosti 

Time a Stres manaţment 

Lektorské zručnosti 

 
 
 
 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

Späť na Úvod 

 

  

mailto:ziska@e-lektor.sk


www.e-lektor.sk 

 

 
 

MOTIVÁCIA PRACOVNÉHO 

TÍMU 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: Školenie motivácie pracovného tímu je zamerané na porozumenie princípom tvorby, prenosu  a  

podpory motivačných faktorov, ktoré pôsobia v pracovných tímoch. Podáva  ucelené  informácie  o  

moţnostiach podpory vnútorných zdrojov členov tímu pre rozvoj a udrţanie stability a efektivity tímovej 

spolupráce v meniacich sa  podmienkach. 

 
Čo získate: Absolventi tréningu budú schopní porozumieť potrebám členov tímu a pouţiť vhodné nástroje na 

ich riešenie a podporu ţelaného výkonu. Budú schopní identifikovať a rozvíjať schopnosti tímu od jednotlivca  

aţ po komplexnú skupinu a vytvárať podmienky pre uplatnenie synergických efektov v štruktúre pracovných 

skupín. 

 
Z obsahu: 

- špecifiká osobnosti človeka, typológia manaţérov a  zamestnancov 

- historický prehľad názorov na vedenie ľudí, teória X a  Y 

- efektívny štýl vedenia ľudí a osobnosť úspešného  motivátora 

- prikazovanie, presviedčanie, participovanie a  delegovanie 

- motivácia, teória potrieb podľa Maslowa a  Herzberga 

- čo motivuje mňa a mojich  pracovníkov? 

- najúčinnejšie motivátory a satisfaktory pre rôzne  skupiny 

- spôsoby motivácie prostredníctvom cieľov, náplne práce,  zodpovednosti 

- pravidlá podmieňovania a  odmeňovania 

- sebapoznanie a manaţérske zručnosti v schopnosti motivovať  okolie 

- príklady demotivačnej komunikácie, najčastejšie dôvody  demotivácie 

- moderné manaţérske štýly riadenia (líder, kouč) a ich realizácia v praxi účastníkov   kurzu 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 
 
 
 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 

 

Späť na Riadenie 

   

mailto:ziska@e-lektor.sk


www.e-lektor.sk 

 

 
 

RIADENIE TÍMU, 

LEADERSHIP 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: Tréning Riadenie tímu Leadership sa zameriava na odovzdanie nástrojov riadenia tímov začínajúcim 

manaţérom, alebo manaţérom bez predchádzajúcej edukácie. Zahŕňa nástroje vedenia a motivácie členov 

tímu, odovzdávania spätnej väzby, tímovej komunikácie a riešenia konfliktých   situácií. 

 
Čo získate: Absolvent tréningu pozná princípy komunikácie v tímoch, aktívne vyuţíva synergické momenty 

tímovej spolupráce pre zvýšenie efektivity pôsobenia pracovného tímu. Odovzdáva konštruktívnu  spätnú  

väzbu a predstavuje motivačý pilier pre členov tímu. Konfliktné a záťaţové situácie rieši pozitívne a podporuje 

rozvoj tímu v jeho prirodzených  etapách. 

 
Obsah: - 180 sekundová lekcia úspešnej  komunikácie 

- Komunikácia v tíme, aktívne počúvanie 

- Odovzdávanie spätnej väzby, konštruktívny  feedback 

- Brány vnímania – vizionár, auditor a  kinestetik 

- Riešenie konfliktných situácií 

- Odovzdávanie úloh, delegovanie 

- Motivačné faktory v tímoch 

- Operatívne podmieňovanie 

- Koučing, mentoring, supervízia 

- Hodnotenie členov pracovného tímu 

- Praktické cvičenia zručností 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

Späť na Riadenie 
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TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

 

Popis: Školenie je určené pre menšie, alebo stredne veľké tímy ktoré majú záujem skvalitniť vlastné 

komunikačné procesy vnútri tímu. Cieľom školenia je porozumieť zákonitostiam tímovej komunikácie a 

spolupráce a získať nástroje na okamţité zlepšenie fungovania  tímu. 

 
Čo získate: Natrénujete si niekoľko účinných nástrojov pre komunikáciu v rôznych situáciách, ktoré Vás v    

práci najčastejšie stretajú. Budete schopní odovzdať konštruktívnu kritiku, riešiť konflikty s nadhľadom a 

poskytovať spätnú väzbu pre celkové posilnenie tímovej spolupráce. Pozitívny efekt školenia pocítite aj v 

zvýšení kvality Vašich vyjadrení a pochopiteľnosti Vami odovzdávaných informácií pre ostatných. Odstránite 

prekáţky, ktoré Vám moţno dlhodobo bránia v spolupráci a zvyšovaní efektivity vo Vašom   tíme. 

 
Obsah: 1. Komunikácia 

- Komunikačný model a Komunikačný  efekt 

- Najčastejšie príčiny nedorozumení a nástroje ich  riešenia 

- Aktívne počúvanie (nácvik) 

2. Komunikačné techniky 

- záťaţové situácie (stres, napätie), riešenie  konfliktov 

- poskytnutie spätnej väzby a konštruktívnu  kritiku 

3. Tímová spolupráca 

- Charakteristika skupiny a tímu, vlastnosti funkčného  tímu 

- Role a typológia členov tímu 

- Vývoj tímu a tímovej spolupráce, komunikácia v  tíme 

- Spôsoby odovzdávania informácií v tíme a komunikačné faktory podporujúce rozvoj   tímu 

- Nástroje tímovej komunikácie (synchrónne - asynchrónne, vertikálne   -horizontálne) 

- Aktivita na podporu tímovej spolupráce (tímová  hra) 

- Vyhodnotenie aktivity a tvorba plánov osobného  rozvoja 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

 

Späť na Riadenie 
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ROZVOJ PRACOVNÝCH 

TÍMOV 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: Tréning je zameraný na získanie zručností pre vedenie a riadenie rozvoja pracovných tímov. Jeho 

cieľom je zdokonaliť mentorské a koučovacie zručnosti pri vedení tímov. Výsledkom tréningu je schopnosť 

absolventa odborne viesťa riadiť procesy rozvoja členov pracovného  tímu. 

 
Čo získate: Osvojíte si princípy prípravy a rozvoja členov pracovného tímu  s  ohľadom  na  poţadovanú 

zmenu v ich praxi. Okrem nácviku jednotlivých techník pedagogického prejavu a pôsobenia si vyskúšate ako 

fungujú techniky riadenia pozornosti a zvládania krízových situácií počas rozvoja pracovníkov. Rovnako  

získate prehľad o moţnostiach a technikách koučingového rozhovoru vo Vašej praxi pre rozvoj úspešných 

tímov. 

 
Obsah: - Charakteristika profesionálneho kouča/  mentora 

- Pedagogická komunikácia 

- Reč ako nástroj (prízvuk, melódia, intonácia, tempo  reči...) 

- Neverbálna komunikácia – čoho by sa mal kouč  vyvarovať 

- Vyučovacie metódy, techniky výučby 

- Technika GROW 

- Riešenia ťaţkostí pri výučbe (osobné priority, demotivácia,  odpor) 

- Príprava a tvorba cvičnej koučingovej  jednotky 

- Praktický tréning koučingu 

- Zhodnotenie vystúpení účastníkov, spätná väzba,  sebahodnotenie 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

 

Späť na Riadenie 
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DELEGOVANIE +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

 

Popis: Tréning ponúka širší pohľad na význam a princípy delegovania v manaţérskej praxi ako aj konkrétne 

nástroje na efektívne delegovanie. Odovzdáva praktický návod a postupnosť krokov, ktoré  absolventov  

povedú k zvládnutiu odovzdávania úloh, spätnej väzby a kontroly výstupov   delegovania. 

 
Čo získate: Absolvent získa prehľad o technike delegovania úloh v jej praktickom rozmere - v sériách cvičení   

a rolových hier si natrénuje postupnosť a krokov a profesionálne zvládnutie  delegovania.  Bude  schopný 

proces delegovania nie len realizovať, ale aj vyhodnotiť a  kontrolovať. 

 
Obsah: - Delegovanie, jeho význam a  výhody 

- Bariéry delegovania, kedy úlohu  nedelegovať 

- Riziká delegovania 

- Analýza činností, popis delegovania 

- Plán delegovania 

- Zadávanie úloh, kontrola plnenia, odovzdávanie spätnej  väzby 

- Overenie porozumenia, podpora 

- Vyhodnotenie a odmeňovanie delegovaných  úloh 

 
Trvanie: 8 hodín (60 min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

 

Späť na Riadenie 
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EFEKTÍVNE PORADY +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

 

Popis: Tréning pripravuje účastníkov na efektívne vyuţitie času pri plánovaní a vedení pracovných porád. 

Odovzdáva nástroje pre prípravu porád zameraných na praktické riešenia, maximalizujúce výstupy z porád a 

celkovo zjednodušujúce priebeh  porád. 

 
Čo získate: Po ukončení tréningu budete pripravovať a plánovať porady podľa ich  zamerania  a  cieľov. 

Budete vyuţívať čas úsporne a efektívne, dokáţete priebeh porád riadiť a smerovať. S prípadnými krízovými 

situáciami sa vyrovnáte profesionálne a s dôrazom na výsledok  porady. 

 
Obsah: - Porady a typy porád 

- Zásady prípravy porád: informačná, rozhodovacia a riešiteľská  porada 

- Príprava podkladov, priestorov 

- Úvod porady: informácia a aktivizácia  účastníkov 

- Riadenie pozornosti, protikrízové opatrenia, dynamika  skupiny 

- Diskusia a riadenie diskusie 

- Kreatívne metódy: brainstorming 

- Záver porady: výstupy, záväzky a  činnosti 

 
Trvanie: 8 hodín (60 min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

 

Späť na Riadenie 

 

   

mailto:ziska@e-lektor.sk


www.e-lektor.sk 

 

 
 

RIEŠENIE KONFLIKTOV +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

 

Popis: Praktickým spôsobom Vás naučíme ako sa konflikty rozdeľujú, prečo vznikajú,  ako  docieliť  

pochopenie a prehodnotenie postojov, úmyslov a poţiadaviek seba aj ďalších strán a podľa toho konflikty 

efektívne riešiť. Naučíte sa identifikovať vlastné spúštače konfliktných reakcii a efektívne konfliktom 

predchádzať. V oblasti riešenia konfliktov získate schopnosť  orientácie  a  konštruktívneho  riešenia  

záťaţových situácii. 

 
Čo získate: Porozumiete podstate konfliktov v medziľudských vzťahoch s dôrazom na sociálne štruktúry na 

pracovisku a budete mať schopnosť pristúpiť k ich účelnému zvládaniu. Lepším pochopením seba aj iných 

budete schopní predísť nedorozumeniam, jasne formulovať svoje poţiadavky a vzniknuté konflikty efektívne 

riešiť. 

 
Obsah: - čo je konflikt 

- ľudské postoje ku konfliktom, mýty a realita, konflikt na úrovni jednotlivca, dvoch ľudí a   skupiny 

- základné vzory správania, ktoré pri konfliktoch  pouţívame 

- aká je súvislosť medzi tým, čo chcem dosiahnuť ako cieľ sám pre seba a čo chcem dosiahnuť vo vzťahu k 

zainteresovaným  účastníkom konfliktu 

- postoje, poţiadavky a motívy pri  konflikte 

- skutočné motivácie v konflikte 

- rozdiely medzi domácimi a pracovnými konfliktami a ich vzájomné   ovplyvnenie 

- ako spoznať záujmy jednotlivých  strán 

- etapy priebehu konfliktu a moţnosť do nich  vstupovať 

- vývoj konfliktu v čase 

- kedy privolať na pomoc tretiu stranu  čo je mediácia, facilitácia,  partnering 

- ako funguje consensus, case evaluation a  fact-finding 

- ultimatívnosť v konflikte 

- príklady z praxe, ktoré nám pomôţu získať na konflikty nový uhol  pohľadu 

 
Trvanie: 8 hodín (60 min.) 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

 

 

 

Späť na Riadenie 

 

   

mailto:ziska@e-lektor.sk


www.e-lektor.sk 

 

 
 

MANAŢÉRSKE ZRUČNOSTI +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 
 

Popis: Po absolvovaní kurzu je účastník schopný reagovať na situácie v praxi metodicky, sofistikovane bez 

nesystémových ad-hoc prístupov. Je informačne kompatibilný s kolegami a členmi iných  tímov.  Počas  

riešenia manaţérskych problémov bezpečne získava nadhľad nad situáciou pomocou osvedčených 

analytických a implementačných nástrojov. Vidí manaţment ako príleţitosť, ako organizovanie rozmanitých 

zdrojov a preto nachádza kreatívnejšie riešenia, ako jeho úzko orientovaní   spolupracovníci. 

 
Čo získate: Získate stručný štruktúrovaný systémový prehľad, vedomosti a informácie z praxe vo vybratej 

skupine základných činností, ktoré dnes súhrnne označujeme pojmom „manaţment“ a  sú  prispôsobené  

rámcu potrieb prijímateľa vzdelávania. Osobitne sa chceme venovať vedeniu ľudí a tímov, motivácii a riadení 

výkonnosti. Ostatne tento blok vzdelávania dopĺňa ďalšie dni orientované na profesijné   zručnosti. 

 
Obsah: - Riadime alebo vedieme? 

- základné zdroje ktorými dosahuje manaţér svoje  ciele 

- Moc/Vplyv/Autorita 

- Leadership/Mentoring/Koučing/Supervízia 

- Transakčný alebo transformačný manaţment – ako sa rodí líder  tímu 

- kľúčové faktory úspechu 

- meranie a hodnotenie výkonnosti 

- plánovanie cieľov a meranie ich  naplnenia 

- riadenie ľudských zdrojov 

- marketing a jeho úloha v organizácii 
 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 
 
 
 
 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 

 

 

Späť na Riadenie 
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TIME A STRES MANAŢMENT +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

Popis: Školenie je vedené formou praktického tréningu zručností v modelových situáciách  z  praxe  

účastníkov. Odovzdáva nástroje pre porozumenie a praktické pouţitie techník sebariadenia, efektívneho 

vyuţitia času a zvládania stresu a konfliktov v pracovnom procese. Zamerané je na dosiahnutie čo najvyššej 

efektivity práce pri zachovaní individuálneho osobnostného potenciálu kaţdého   účastníka. 

 
Čo získate: Absolvent po školení plánuje svoje pracovné činnosti s dôrazom  na  priority,  pozitívne  sa  

motivuje k výkonu práce, je schopný udrţať si výkonnosť a efektívne ju rozdeľuje  na  pracovné  úlohy.  

Konflikty rieši s cieľom zdokonalenia pracovných procesov a vníma ich ako príleţitosť k rastu svojho   výkonu. 

 
Obsah: - Riadenie času 

- Stanovovanie cieľov a priorít 

- Riadenie času: Eisenhowerov princíp 

- Osobná efektívnosť a výkonová krivka 

- Riadenie času: Technika Pomodoro 

- Zlodeji času a ich eliminácia 

- Riadenie času: Technika GTD 

- Sebapoznávanie – sken vyuţitia pracovného  času 

- Zvládanie stresu 

- Stres - charakteristika, priebeh a etapy stresovej  reakcie 

- Stres na pracovisku a najčastejšie príčiny vzniku stresu na  pracovisku 

- Moţnosti zvládnutia stresu v akútnej  situácii 

- Dychové cvičenia na zvládnutie stresu 

- Progresívna svalová relaxácia 

- Spôsoby trénovania zvládania stresu v dlhšom časovom  úseku 

- Schultzov autogénny tréning 

 
Trvanie: 8 hodín (60 min.) 

 
 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

 

Späť na Riadenie 
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LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 
 

Popis: Tréning je zameraný na získanie zručností pre prípravu, vedenie a realizáciu interných a externých 

vzdelávacích podujatí klienta. Jeho cieľom je zdokonaliť lektorské zručnosti pri obsahovej, didaktickej a 

metodickej tvorbe vzdelávacích kurzov. Výsledkom tréningu je schopnosť účastníka odborne viesťa riadiť 

procesy tréningov a seminárov. Školenie je určené pre poslucháčov ktorí  nemajú  skúsenosti  vovedení  

školení, ale aj pre aktívnych školiteľov. 

 
Čo získate: Osvojíte si princípy prípravy školení a prezentácií s ohľadom na cieľ vzdelávania, účastníkov a 

poţadovanú zmenu v praxi. Okrem nácviku jednotlivých techník pedagogického prejavu a pôsobenia si 

vyskúšate ako fungujú techniky riadenia pozornosti a zvládania krízových situácií počas školenia. Po 

absolvovaní kurzu budete kompetentným trénerom, ktorý dokáţe vyuţiť najvhodnejšiu formu a metodiku 

vzdelávania zamestnancov či  zákazníkov. 

 
Obsah: charakteristika profesionálneho lektora/  prednášajúceho 

- charakteristika moţných typov poslucháčov v  skupine 

- pedagogická komunikácia 

- reč ako nástroj (prízvuk, melódia, intonácia, tempo  reči...) 

- neverbálna komunikácia – čoho by sa mal lektor  vyvarovať 

- vyučovacie metódy, techniky výučby 

- základné zásady lektorskej práce 

- motivácia a tolerancia ako dôleţitý nástroj k akceptácií  lektora 

- riešenia ťaţkostí pri výučbe (tréma, otázka na ktorú neviem odpovedať, nároční   poslucháči...) 

- príprava a tvorba cvičnej pezentácie 

- praktický tréning vyučovania 

- zhodnotenie vystúpení účastníkov, spätná väzba,  sebahodnotenie 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 
 
 
 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

 

Späť na Riadenie 
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Školenia: SOFT SKILLS 
 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

 

Sekcia SOFT SKILLS Vám prináša tréningy komunikácie, asertivity, kreativity, inovácií a kritického 

myslenia. 

 

Rozvoj Vašich "mäkkých" zručností je   kľúčovým faktorom pre uplatnenie obchodníckych a 

manaţérskych techník vo Vašej praxi. Na tréningoch Vám odovzdáme komunikačné nástroje a princípy, 

vďaka ktorým zvýšite svoj vplyv a presvedčivosť, vzrastie Vaša sebadôvera a   autorita. 

 
Komunikácia sa pre Vás stane morom netušených moţností, z ktorých dokáţete vţdy vyťaţiť úspech, 

pozitívny dojem a ţiadanú odozvu. 

 

 
Obsah: 

Nástroje efektívnej komunikácie 
Profesionálna telefonická komunikácia 

Neverbálna komunikácia 
Tréning komunikačných zručností 

Asertívna komunikácia 
Techniky rozvoja pamäte 

Soft Skills Základy 
Virtuálne on-line porady 

Kritické myslenie a Intuícia 
Kreativita a Inovácie 

 
 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

Späť na Úvod 

 

  

mailto:ziska@e-lektor.sk


www.e-lektor.sk 

 

 
 

NÁSTROJE EFEKTÍVNEJ 

KOMUNIKÁCIE 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: Školenie Vám poskytne niekoľko uţitočných nástrojov a návodov na to, ako môţete dosiahnuť svoje 

ciele prostredníctvom komunikácie. Ľudia na poradách Vám zaspávajú? Často komunikujete nepríjemné 

udalosti? Váš komunikačný komfort uţ viac nemusí byť iba pojmom, pretoţe po absolvovaní školenia 

jednoducho budete vedieť, ako komunikovať nepríjemné, rušivé ale aj skvelé   informácie! 

 
Čo získate: Naučíte sa pripravovať ciele svojich rozhovorov, plánovať ich a riadiť. Získate nástroje pre 

efektívne a eticky nezávadné komunikačné intervencie, sebaobranu či sebapresadenie. Sebavedomie a 

komunikácia sú pojmy, ktoré na tomto školení spojíme v neoddeliteľný  celok. 

 
Z obsahu: - Stanovenie cieľa komunikácie alebo „Nemierte sviečkou, pouţite   laser!“ 

- Načasovanie realizácie rozhovoru 

- Príprava  rozhovoru (Cieľ+Čas+Príprava=Realizácia) 

- Technika: Pozície vnímania 

- Komunikačný efekt a ako ho  dosiahnuť 

- Presvedčivé  modelovanie rozhovorov 

- Metódy konštruktívnej kritiky 

- Odovzdávanie spätnej väzby 

- Asertívne techniky sebapresadenia 

- Praktické cvičenia zručností 

 
Trvanie: 8 hodín (60 min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
Späť na Soft Skills 
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PROFESIONÁLNA 

TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

Popis: Tréning "Profesionálna telefonická komunkácia" ponúka komplexnú skupinu nástrojov a zručností pri 

komunikácií s klientom cez telefón. Odovzdá absolventom praktické poznatky o telefonovaní a komunikácií     

so zákazníkom a to predovšetkým v oblastiach kontaktu so zákazníkom, administratívnej komunikácií a 

zisťovaní informácií, poskytovaní informácií a v zvládaní krízových situácií a konfliktných   zákazníkov. 

 
Čo získate: Absolvent komunikuje profesionálne, kompetentne poskytuje informácie a disponuje zručnosťou 

orientácie a riadenia rozhovoru. Je schopný riešiť záťaţové situácie neutrálne a objektívne. Prispieva k 

profesionálnemu a korporátnemu imidţu spoločnosti predovšetkým budovaním pozitívnej spätnej väzby. 

Všestrannou kompetenciou uspokojuje rôzne potreby spoločnosti v oblasti administratívnej, informačnej a 

obchodnej komunikácie prostredníctvom  telefónu. 

 
Obsah: - Základné pravidlá a zásady vedenia telefonického rozhovoru a štandardy   komunikácie 

- charakteristika  telefonického rozhovoru 

- jednotná štruktúra telefonického  rozhovoru 

- tvorba profesionálneho dojmu pri telefonickom  rozhovore 

- základné chyby pri telefonovaní a ako im  predísť 

- aktívne počúvanie, poskytovanie informácií a spätná  väzba 

- práca s hlasom a neverbálna komunikácia pri  telefonovaní 

- zvládanie záťaţových situácií: komunikačné  sebapresadenie 

- zvládanie záťaţových situácií: odmietnutie konfliktu a prijatie  kritiky 

- Sebapredstavenie operátora, poradie pri  oslovovaní 

- Odovzdávanie informácií, riešenie  dopytov 

- Kladenie otázok a zisťovanie záujmov  klienta 

- Ako reagovať na agresívneho klienta 

- Udrţiavanie rozhovoru vo vecnej  rovine 

- Ako korektne ukončiť telefonát 
 

 
Trvanie: 4 hodiny odposluch, 8 hodín školenie (60  min.) 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
Späť na Soft Skills 
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NEVERBÁLNA 

KOMUNIKÁCIA 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: Školenie podáva informácie o skutočnom význame neverbálnej komunikácie  počas  Vašich  

rozhovorov, najmä však o tom ako ich „čítať“ a pouţívať pre dosiahnutie Vašich zámerov. Prostredníctvom 

získaných techník efektívneho neverbálneho vyjadrovania podporíte svoju komunikáciu overeným a účinným 

spôsobom. 

 
Čo získate: Získate schopnosť riadenia a tvorby podvedomých signálov ktoré vysielate. Zároveň po 

absolvovaní školenia dokáţete porozumieť neverbálnym prejavom Vášho partnera v komunikácii. Vaša 

komunikácia sa stane účinnejšou a presvedčivejšou vďaka technikám, ktoré Vám otvoria novú dimenziu 

rozhovorov. 

 
Obsah: - Podstata neverbálnej  komunikácie 

- Prvky neverbálnej komunikácie: 

- Tón reči 

- Mimika 

- Gestikulácia 

- Posturika 

- Proxemika 

- Haptika 

- Olfaktorika 

- Čítanie a riadenie neverbálnych prejavov: Holistický  prístup 

- Kalibrácia, čítanie a riadenie partnera prostredníctvom neverbálnych   prejavov 

- Najčastejšie chyby pri „čítaní“  partnera 

- Praktické cvičenia zručností 

 
Trvanie: 8 hodín (60 min.) 

 
 
 
 

 
INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

 

 

Späť na Soft Skills 
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TRÉNING KOMUNIKAČNÝCH 

ZRUČNOSTÍ 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: Tréning popisuje najčastejšie nedostatky a prekáţky v komunikácií a podáva účinné nástroje  na 

riešenie kritických situácií. Tieto nástroje sú pouţiteľné v kaţdej oblasti medziľudskej komunikácie od 

kaţdodennej, beţnej komunikácie aţ po profesionálne rozhovory s konkrétnym   cieľom. 

 
Čo získate: Nacvičíte si postupy a schémy komunikácie, ktoré Vám umoţnia zvýšiť pochopiteľnosť Vašich 

vyjadrení. Taktieţ sa naučíte získavať kvalitné a relevantné informácie od protistrany. Získate niekoľko 

jednoduchých, avšak efektívnych komunikačných nástrojov na riešenie kritiky, obranu pred manipuláciou a 

agresivitou protistrany. 

 
Z obsahu: - Zloţky komunikácie 

- Nástroje zvyšovania pochopiteľnosti  vyjadrení 

- Aktívne počúvanie a efektivita  komunikácie 

- Tréning aktívneho počúvania 

- Komunikačné štýly 

- Odhad komunikačného štýlu  partnera 

- Techniky riešenia námietok 

- Techniky konštruktívnej kritiky 

- Zvládanie agresívnej kritiky 

- Modelové hry na rozvoj účinných komunikačných  návykov 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

Späť na Soft Skills 
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ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

Popis: Školenie a tréning asertívnej komunikácie podáva informácie a nástroje na riešenie beţných aj 

krízových rozhovorov podľa princípov asertívneho jednania. Je ideálne pre všetkých, ktorí chcú nájsť 

komunikačné sebavedomie, istotu a jasnosť počas rozhovorov v práci, či osobnom ţivote. Vhodné je pre ľudí 

pracujúcich na akýchkoľvek pozíciách, pracovné tímy aj jednotlivcov. Tréning je orientovaný predovšetkým 

prakticky s minimom teórie. 

 
Čo získate: Nacvičíte si postupy a schémy komunikácie, ktoré Vám umoţnia zvýšiť pochopiteľnosť Vašich 

vyjadrení a získavať kvalitné a relevantné informácie od protistrany. Získate niekoľko jednoduchých, avšak 

efektívnych komunikačných nástrojov na riešenie kritiky, obranu pred manipuláciou a agresivitou protistrany. 

Porozumením asertívnych princípov uvoľníte mnoţstvo vlastných vnútorných bariér a budete schopní vyuţiť 

svoj komunikačný potenciál na dosiahnutie svojich  cieľov. 

 
Obsah: - vonkajšie príčiny nedorozumení a ich  riešenie 

- vnútorné príčiny nedorozumení a ich  riešenie 

- Techniky počúvania: aktívne počúvanie -  tréning 

- sumarizácia a parafráza - tréning 

- kladenie otázok (otvorené otázky, uzatvorené otázky, cielené otázky) –   tréning 

- Techniky hovorenia: Asertívna  komunikácia 

- asertívne pravidlá a ako uviesť asertívne pravidlá do  praxe 

- Asertivita: Techniky rozhovorov 

- technika obohratej gramoplatne – tréning komunikačného   sebapresadenia 

- technika otvorených dverí – tréning odmietnutia  konfliktu 

- negatívna asercia a negatívne opytovanie – tréning prijatia  kritiky 

- asertívna obligácia – tréning schopnosti dosiahnuť  kompromis 

- spätná väzba – tréning sebavyjadrenia a posilnenia ţelaného  správania 

- selektívne ignorovanie – tréning odmietnutia  manipulácie 
 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 

 

 

Späť na Soft Skills 
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TECHNIKY ROZVOJA 

PAMÄTE 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 

 

Popis: Praktický tréning techník zdokonaľovania krátkodobej a dlhodobej pamäte. Absolventi získajú prehľad   

v technikách okamţitého aj dlhodobého zdokonaľovania pamäte, ktorú začnú vyuţívať ľahšie a   efektívnejšie. 

 
Čo získate: Absolvent disponuje technikami vizualizácie, memorizácie a vybavenia si  informácií  z 

krátkodobej a dlhodobej pamäte, čo má protistresový a zjednodušujúci efekt na jeho   prax. 

 
Obsah: - Štruktúra ukladania informácií do ľudskej  pamäte 

- Prekáţky správneho fungovania  pamäte 

- Predpoklady zlepšovania pamäťových  schopností 

- Techniky zlepšovania pamäte: 

- Čísla (telefónne, číselné údaje, dátumy) 

- Mená a slová 

- Kalendárové poloţky 

- Prejavy a dlhšie prezentácie 

- Metóda Cinquain 

- Metóda Akrostich 

 
Trvanie: 8 hodín (60 min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
Späť na Soft Skills 
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SOFT SKILLS: ZÁKLADY +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

Popis: Tréning poskytuje základné informácie a nástroje z okruhov komunikácie, asertivity, zvládania stresu     

a konfliktov. Je esenciou všeobecných mäkkých zručností a vytvára ideálny vstup do prostredia sebarozvoja     

a zvyšovania vlastného pracovného komfortu a  efektivity. 

 
Čo získate: Absolvent komunikuje zrozumiteľne pre viaceré skupiny, vystupuje asertívne, konštruktívne a s 

ohľadom na udrţanie dlhodobých vzťahov. Zvláda primeraný stres na pracovisku bez obmedzenia vlastných 

potenciálov a rieši konflikty s dôrazom na profesionálny  prístup. 

 
Obsah: - Komunikácia: 

- Komunikačný efekt a ako ho  dosiahnuť 

- Technika "JA" hovorenia 

- Odovzdávanie spätnej väzby 

- Techniky počúvania: aktívne počúvanie -  tréning 

- kladenie otázok (otvorené otázky, uzatvorené otázky, cielené  otázky) 

- Asertivita: Techniky rozhovorov 

- technika obohratej gramoplatne – tréning komunikačného   sebapresadenia 

- technika otvorených dverí – tréning odmietnutia  konfliktu 

- negatívna asercia a negatívne opytovanie – tréning prijatia  kritiky 

- Zvládanie stresu: 

- Stres na pracovisku a najčastejšie príčiny vzniku stresu na  pracovisku 

- Moţnosti zvládnutia stresu v akútnej  situácii 

- Dychové cvičenia na zvládnutie stresu 

- Progresívna svalová relaxácia 

- Riešenie konfliktov: 

- Predchádzanie konfliktom, techniky nekonfliktnej  komunikácie 

- Štruktúra konfliktnej situácie a riešenia  konfliktu 

- Spätná väzba a uzavretie konfliktu 

 
Trvanie: 16 hodín (60 min.) 

 

INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
 

 

Späť na Soft Skills 
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VIRTUÁLNE PORADY +421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

 

Popis: Tréning "Virtuálne porady" rozvíja zručnosti pri vedení virtuálnych online porád a poskytuje prehľad v 

pouţití technológie ako nástroja realizácie online tréningov. Účastníci zvládnu techniky komunikačného 

pôsobenia v prostredí online, prácu s hlasom, motiváciu publika, udrţanie pozornosti, metódy výkladu a 

získavania spätnej väzby. 

 
Čo získate: Úspešný absolvent disponuje zručnosťami pre vedenie online porád na platforme vybraného 

nástroja. Pozná a aplikuje princípy prípravy a realizácie virtuálnych stretnutí a porád, riadenia virtuálneho 

publika a získavania spätnej väzby. 

 
Obsah: - Výhody virtuálnych porád 

- Rozdiely medzi prezenčným a virtuálnym  stretnutím 

- rozdiel: fyzická prítomnosť vs.  technológia 

- rozdiel: podporné materiály vs. štruktúra  porady 

- rozdiel: moderátorove pôsobenie vs. komunikačné  zručnosti 

- Komunikačné zručnosti: 

- riadenie pozornosti publika 

- tempo, hlasitosť, intonácia, prízvuk reči vo virtuálnom  prostredí 

- riadenie diskusie, riešenie konfliktov 

- moderátorské vstupy účastníkov (cca 15. min/  účastník) 

- spätná väzba a odporúčania do praxe 

- diskusia 
 

 
Trvanie: 8 hodín (60 min.) 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
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KRITICKÉ MYSLENIE 
A INTUÍCIA 

+421 917 214 644 

ziska@e-lektor.sk 
 

 

Popis: Tréning je zameraný na rozvoj techník kritického myslenia pre identifikáciu skutočných problémov, 

nachádzanie efektívnych riešení a racionálnych ciest k cieľom tímu či spoločnosti. Je neoddeliteľnou súčasťou 

krízového manaţmentu a manaţmentu zmien. Intuícia ako nástroj manaţérskeho rozhodovania v súčasnosti 

zastáva relevantnú rolu počas hľadania riešení v krízových aj beţných situáciách ţivota manaţéra. 

 
Čo získate: Účasťou na tréningu si definitívne osvojíte myšlienkové postoje a princípy,ktoré Vám umoţnia 

selektovať a kategorizovať prichádzajúce informácie. Naučíte sa orientovať vo svojich myšlienkach a zamerať 

ich na identifikáciu sporných momentov, krízových bodov a neistých riešení. Minimalizujete riziko nesprávnych 

rozhodnutí v praxi. Rovnako začnete vyuţívať svoju intuíciu ako zdroj relevantných informácií pre kvalitné a 

fundované rozhodnutia s minimálnym rizikom. 

 
Obsah: -  Význam, charakteristika a príklady kritického myslenia v praxi 

- tvrdé a mäkké faktory informácií 

- kritické a nekritické myslenie – rozdiely a riziká 

- objektivizácia alebo “čistenie” informácie 

- metódy a techniky kritického myslenia 

- Sokratovská irónia 

- Metóda kladenia otázok 

- Metóda diablovho advokáta 

- Intuícia ako nástroj rozhodovania 

- pôvod intuitívnych informácií 

- intuícia ako pocit 

- intuícia ako racionálny proces 

- rozvoj a vyuţitie intuície 

 
Trvanie: 8 hodín (60 min.)  
 
 
INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
Späť na Soft Skills 
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KREATIVITA A        +421 917 214 644 
INOVÁCIE          ziska@e-lektor.sk 

 

 

 

Popis: Tréning ponúka pohľad na kreativitu ako schopnosť cieleného a riadeného vývoja nových riešení, 

prístupov v riadení a produktov pre trh. Inovácie sú v súčasnosti hybnou silou konkurencieschopnosti a princípy 

zmeny vo firmách častokrát nejasné. Pozrite sa na zmenu ako na prínos, tvorivé obohatenie procesov, 

produktov či riadenia vo forme ktorá je efektívna a eliminuje riziká. 

 
Čo získate: Naučíte sa vyuţívať skupinové kreatívne techniky pre riešenie problémov, plánovanie zmien a 

identifikáciu rizík. Kreativita sa tak stane nevyhnutnou súčasťou Vášho plánovania a umoţní Vám získať 

náskok pred konkurenciou, alebo nájsť nové cesty udrţania si existujúcich klientov. 

 
Obsah: -  Racionálne princípy kreativity 

- proces tvorenia a koncentrácia na riešenie 

- princíp voľného tvorenia a primárna nekritickosť 

- princíp nevedomého uvaţovania 

- cvičenia pre rozvoj kreativity: 

- Metóda 635 

- Nominálna skupinová technika (NST) 

- Brainstorming 

- Metóda Deplhi 

- Metóda De Bonových klobúkov 

 
Trvanie: 8 hodín (60 min.)  
 
 
INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV: 

Miesto konania: dohodou, celá SR 

Prihlasovanie a termíny: info na +421 917 214 644 

Počet miest na kurze: 6 - 12  účastníkov 
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