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Prihlásením na školenie on-line prihláškou alebo e-mailom vysielajúca spoločnosť (ďalej „objednávateľ“) sa zaväzuje dodržať podmienky, za 
ktorých spoločnosť ROMAN RESEARCH, s.r.o. prihlasuje účastníkov na školenia vrátane odstupného. Po prihlásení obdržíte potvrdenie. Pod-
mienkou účasti je zaplatený účastnícky poplatok alebo preukázanie bankového prevodu potvrdzujúci zaplatenie. Akceptujeme len riadne 
prihlášky, predbežný záujem neakceptujeme. Objednávateľ prihlásením na školenie sa zaväzuje zaplatiť doplatok za zvýšené školné v prípa-
de, že nezaplatí zľavnené školné do termínu platnosti zľavneného školného alebo do termínu splatnosti faktúry. V prípade omeškania platby 
sa zaväzuje objednávateľ zaplatiť 0,05% za každý deň omeškania. Odstúpenie je možné len písomnou formou. Zastúpenie účastníka je mož-
né. Pri odstúpení sa účtuje objednávateľovi manipulačný poplatok 25% zo školného, pri odstúpení neskôr ako 5 pracovných dní pred trénin-
gom je splatný celý účastnícky poplatok. Z nepredvídaných dôvodov si vyhradzujeme právo zmeny programu, termínu alebo miesta konania.

Château Belá
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CERTIFIKOVANÁ ASISTENTKA

Asistentka musí vedieť, čo dnes rieši šéf a aké sú témy manažmentu, ovládať základy marke-
tingu, obchodu a personalistiky. Vedieť robiť reporty a prehľadné prezentácie sú výsadou tých 
najlepších asistentiek. Na tomto kurze sa zameriate na strategické oblasti, čo sa dnes najviac 
vyžaduje na týchto pozíciách. Rozviniete svoju kreativitu, zmysel pre zodpovednosť, zamera-
nie na problémy manažmentu.

MODUL A – OSOBNOSŤ A IMAGE ASISTENTKY VO FIRME

Či už ide o  banku alebo výrobný podnik, asistentky sú nenahraditeľnou podporou každého 
manažéra vrátane vrcholového manažmentu. Inteligencia, odbornosť, príjemné vystupovanie, 
schopnosť riešiť problémy - sú základné vlastnosti, ktoré vyžaduje každý manažér.

l osobnosť a vystupovanie asistentky l ako urobiť dobrý dojem a zaujať l interná a externá 
business komunikácia vo firme l ako na úrovni vystupovať a komunikovať l pozitívny prístup 
a používanie pozitívneho jazyka l budovanie vlastného rešpektu a image l asertivita a zvláda-
nie konfliktov - kľudom a humorom proti stresu l zladenie osobných záujmov so záujmami fir-
my resp. tímu l lojalita k šéfovi l umenie stanoviť si priority l vzhľad a obliekanie l uvedomenie 
a práca na svojich silných a slabých stránkach

MODUL B – BUSINESS KOMUNIKÁCIA PRE ASISTENTKY

Dokonalý písomný prejav, report šéfovi, profesionálna komunikácia, databázy, bezchybné za-
kladanie dokladov... Naučiť sa každý deň niečo nové, sledovať nové trendy, mať prehľad o dianí 
vo firme. Perfektné zvládanie týchto úloh je vlastnosťou každej šikovnej asistentky. 

l komunikácia v pracovnom prostredí l čo šéfovia neradi počujú l komunikácia s kolegami, 
konštruktívna komunikácia a čomu sa vyhnúť l techniky prekonania komunikačných bariér l 
zvládanie problémových a náročných kolegov a klientov l písanie mailov - tvoja vizitka l ako 
šikovne ukončiť dlhé stretnutie l kedy ostať radšej ticho l tipy ako si zlepšiť vzťahy s kolegami 
l ako nesúhlasiť a byť pritom príjemná l ako zlepšiť telefonovanie l využívanie vyhľadávačov 
a vyhľadávanie informácií - Google

Ceny sú uvedené bez DPH

4 dňový kurz v termínoch 
10. – 11. október 2022, 27. – 28. október 2022
Château Belá (okres Nové Zámky)

MODUL C – ORGANIZAČNÉ SCHOPNOSTI ASISTENTKY

Byť adaptabilný, vedieť zorganizovať prácu a čas, vedieť zorganizovať porady a byť pripravený 
prispôsobiť sa požiadavkám nového dňa. A keď je to potrebné, dokázať riešiť aj dvadsať úloh 
naraz a dotiahnuť ich do úspešného konca. Aj to patrí k vlastnostiam chytrej asistentky.

l usporiadanie a  vzhľad pracoviska / sekretariátu l písanie pozvánok, manažment stretnutí 
a návštev l organizovanie harmonogramu šéfa l ako šéfovi šetriť čas l organizovanie porád l 
10 tipov ako byť profesionálna na porade l čo všetko má obsahovať dobre napísaný zápis l prí-
prava prezentácií l ako sa vyhnúť trapasom pri prezentáciách l čo urobiť po skončení porady l 
tipy ako zlepšiť dennú agendu l ako servírovať dobrú kávu l načo nezabudnúť pred odchodom 
na dovolenku

MODUL D – POWER POINT, EXCEL, GOOGLE PRE ASISTENTKY

Vedieť robiť prehľadné reporty, prezentácie a excelovské tabuľky sú výsadou tých najšikovnej-
ších asistentiek. Riešením konkrétnych príkladov sa naučíte tipy a triky ako ušetriť čas a zároveň 
ako pripraviť prehľadné a funkčné tabuľky. V power pointe sa naučíte ako jednoducho pripraviť  
estetické prezentácie. 

l voľba typu prezentácie, estetické pozadie l obsah prezentácie l prechody snímok a výber 
efektu prechodu snímok l tipy a triky pri samotnej prezentácií l prepojenie na wordovský ale-
bo excelovský dokument l základy prezentačných zručností a práce s projektorom l základy 
práce s excelom l formátovanie buniek (čísla, percentá, eurá, desatinné miesta ...), kopírovanie 
buniek l údaje - zoraďovanie, používanie filtrov, sumárov l prepojenie buniek, tabuliek, listov l 
jednoduché výpočty a funcie l jednoduché vytvorenie kontingenčnej tabuľky z údajov l rýchle 
a efektívne vyhľadávanie v Googli (finančná správa, právne informácie, zákony) l vyhľadávanie 
cenových ponúk na Googli l vyhľadávanie pdf, xls, doc dokumentov na Googli 

Školné 
do 5.10.2022 Školné (4 dni) Strava 

(plná penzia)
Ubytovanie

na jednu noc

749 € 849 € 199 € 89 € (samostatne) 
59 € (na dvojke)

Výsledná cena je súčtom školného, stravy a ubytovania. Výslednú cenu je možné fakturovať aj v jednej 
položke. Prvý tréningový deň trvá od 9:00 do 15:30, druhý do 14:00. Zľavnený účastnícky poplatok 
s DPH (výslednú cenu s DPH 1333,40 € / jeden účastník s ubytovaním na 2 noci resp. 1529,20 € / jeden 
účastník s ubytovaním na 4 noci; DPH na ubytovanie 10%) je možné uhradiť priamo na účet vedený 
v Slovenskej sporiteľni, a.s., SWIFT GIBASKBX, IBAN SK81 0900 0000 0001 7613 6577, variabilný symbol: 
600607 alebo na základe nami vystavenej faktúry. Prihlásiť sa môžte ON-LINE na www.romanresearch.sk. 
Training Manager: +421 910 777 885.


