
„Vedomosti treba skvalitňovať, podnecovať a stále 
rozvíjať, inak sa stratia.“

— Peter F. Drucker
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Ciele
modulového programu

✓ Naučiť sa písomne komunikovať v súlade s platnými štandardmi úpravy písomností

✓ Získať cit pre výstavbu úderných písomných formulácií 

✓ Odstrániť najbežnejšie chyby v štylistike

✓ Pochopiť význam jednotlivých textových útvarov a bude ich vedieť správne aplikovať

✓ Komunikovať zrozumiteľne, ústretovo, efektívne a moderne

✓ Osvojiť si praxou overené techniky na zvládnutie náročnej písomnej komunikácie

✓ Zapájať do písomnej interakcie empatiu a konštruktívny pohľad na vec

✓ Získať zručnosti pre efektívne vedenie telefonického rozhovoru 

✓ Osvojiť si telefonické proklienské formulácie

✓ Vytvárať pozitívny dojem a zastávať profesionálny postoj voči klientovi

✓ Naučiť sa telefonický rozhovor riadiť a viesť ho premyslene a strategicky

✓ Vedieť premostiť zo servisného na predajný rozhovor

✓ Ovládať techniky úspešného predajného rozhovoru 

Profesionálne písanie
1. deň

Profesionálne telefonovanie
2. deň



Obsah
1. tréningového dňa

Program dopoludnia

1. Význam písomnej komunikácie v bežnej pracovnej praxi

- písomná komunikácia a prejav v mojej spoločnosti: súčasný 
a želaný stav
- ako prejsť od zastaranej k modernej písomnej komunikácii

2. Základné princípy normalizovanej úpravy písomností
- zmeny v normalizovanej úprave písomností
- „Pravidlá písania a úpravy písomností“ a súvisiace normy

3. Typografia v každodennej písomnej praxi
- pravidlá tvorby textu
- správne členenie
- zvýrazňovanie častí textu (logické celky, vybrané výrazy a pod.)
- interpunkcia, zátvorky, úprava hlavičkového papiera

4. Najčastejšie formálne chyby v písomnej komunikácii
- špeciálne znaky, znamienka, adresy, čísla, dátumy, tituly, značky, 
textové skratky

5. Úprava úradných, obchodných a osobných listov
- štylistika, ustálené slovné spojenia
- nesprávne výrazy a formulácie

Program popoludnia

6. Netiketa (komunikácia v elektronickom prostredí)

- zásady mailovej komunikácie a nové trendy (použitie cudzích 

výrazov, emotikonov a pod.)

- správna štruktúra mailu (v závislosti od recipienta)

7. Efektívna práca s textom
- mail ako pomocník a ako požierač času
- ako sa vyhnúť grafománii a krátko a výstižne vystihnúť podstatu
- ako sa v texte neopakovať (synonymá a ich optimálne použitie)
- proklientské mailové formulácie

8. Neverbálna komunikácia písaného textu
- ako sa naučiť „čítať medzi riadkami“
- psychológia písaného textu
- ako správne interpretovať text, zachytiť jeho podstatu a pochopiť -
zákazníka (vcítiť sa do jeho kože) bez možnosti priameho kontaktu

9. Náročné situácie v písomnej komunikácii
- ako reagovať na nepríjemný mail asertívne a profesionálne
- ako napísať mail rýchlo a výstižne
- tvorba dynamického textu a použitie silných slov a fráz



Obsah 
2. tréningového dňa

Program popoludnia

4. Telefonické zrkadlenie

- prispôsobenie sa štýlu komunikácie partnera

- telefonické tabu, klišé a bontón

- vhodné a nežiadúce výrazové prostriedky v telefonickej 
komunikácii 

5. Asertívne techniky 

- zvládanie náročných situácií počas telefonovania

6. Predajný telefonát

- námietka ako príležitosť na predaj

- premostenie zo servisného na predajný rozhovor (konkrétne 
frázy)

- priebeh a uzavretie predajného rozhovoru

Program dopoludnia

1. Prelomenie ľadov

- navodenie priateľskej atmosféry na začiatku rozhovoru

- získanie dôvery: ako klienta zaujať a vtiahnuť do rozhovoru

- práca s emóciami: vplyv pozitívnej energie a vyžarovania na klienta 
(ako pracovať s emóciami pred a v priebehu rozhovoru)

2. Verbálny a neverbálny prejav 

- hlasitosť, tempo, úsmev a pod.

3. Nástroje telefonickej komunikácie

- techniky počúvania (aktívne počúvanie)

- parafrázovanie a sumarizácia ako nástroj porozumenia 
a spolunáležitosti

- techniky kladenia otázok 



1 deň tréningu/1 účastník 145 €

2 dni tréningu/1 účastník 245 €

Cena
modulového programu

Uvedená cena je bez DPH a zahŕňa študijné materiály a občerstvenie počas 
celého dňa. 



Referencie
z tréningov podobného zamerania

„Školenia kreatívneho písania pre nás organizovala 
spoločnosť MEGA Education v niekoľkých termínoch na 
základe požiadavky jedného z našich oddelení. Tréning 
bol nastavený podľa našich predstáv a očakávaní s veľmi 
pekne štruktúrovaným obsahom, pričom jednotlivé 
témy na seba nadväzovali. Po obsahovej stránke           
a najmä do aktivít boli involvované aj prípadové štúdie, 
kde si zamestnanci mohli v reálnej praxi vyskúšať, ako 
pracovať s nadobudnutými informáciami a previesť ich 
do praktického života. 

Veľmi oceňujem lektorské zručnosti tréneriek, ktoré 
perfektne tréningom previedli, zodpovedali otázky a 
splnili vysoko nastavené očakávania. Sama som sa 
tréningu zúčastnila ako observer a môžem ho hodnotiť 
rovnako ako moji kolegovia – na 100%.“

- Lucia Gašparíková 
Training and development Specialist

T-Systems Slovakia

„Feedback po tréningoch bol mimoriadne pozitívny aj          
u náročných skupín, ktoré bežne nehodnotia obdobné 
tréningy tak kladne.

Účastníci vysoko hodnotili najmä profesionálny prístup 
lektorky, ako aj množstvo vhodných tipov na zlepšovanie ich 
vyjadrovania v písomnej komunikácii.

V neposlednom rade o dobrom vplyve školenia svedčí aj 
fakt, že zamestnanci sa snažia nadobudnuté poznatky 
aplikovať v praxi a aktívne si pýtajú nadväzujúce follow-up
školenie na túto tému.“

- Petra Májová
Human Resources Manager

Lyreco
Ďalšie realizované 

projekty: 
• Východoslovenská 

energetika
• BNP Paribas

• otvorené kurzy 
pre verejnosť



Praktické

Teóriu prepájame s praxou. 

Pracujeme s reálnymi príkladmi a situáciami.

Ako to funguje
na našich tréningoch

Adresné

Zohľadňujeme individuálne potreby 

každého účastníka.

Zážitkové

Vzdelávame interaktívne: prostredníctvom 

zážitkov, nie memorovania teórie.

Aké sú naše tréningy Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály

Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na 

zapisovanie poznámok.

Občerstvenie

Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie 

(minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo). 



13
rokov na trhu

3 100 
zrealizovaných 

tréningov

8
interných špecialistov 

vzdelávania

60
spokojných klientov 

a spoločností

40 
lektorov, konzultantov    

a koučov  

Naše služby
a míľniky

• Vzdelávacie programy

• Zážitkové programy 

• Koučing

• Poradenstvo v oblasti HR

• Recruiting

• Mystery shopping

• Jazykové vzdelávanie

• Konferencie a eventy



Kontaktujte nás
a radi Vám poradíme

Sídlo

MEGA Education, s. r. o.
Na barine 4

841 03 Bratislava 
IČO: 35 96 11 80

Pobočka

MEGA Education, s. r. o.
Vilová 2
851 01 Bratislava 

+421 2 64 282 881

+421 948 499 564

+421 918 329 305 

mega@megaeducation.sk

mailto:mega@megaeducation.sk

