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Voliteľný predmet 

 

Obsah predmetu 

Obsahom predmetu sú mäkké zručnosti (soft skills), potrebné na lepšie uplatnenie sa na trhu 

práce prostredníctvom seminárov, workshopov a diskusií so zástupcami medzinárodných 

spoločností. Cieľom je poskytnúť študentom sadu efektívnych komunikačných nástrojov 

prostredníctvom odborníkov z praxe zo spoločností, ktoré sú asociované v rámci Business 

Service Center Fóra pod hlavičkou Americkej obchodnej komory na Slovensku. Tie 

identifikovali mäkké komunikačné zručnosti ako najdôležitejšie a zároveň najmenej rozvinuté 

kompetencie čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce. Zámerom predmetu je prispieť 

k zvyšovaniu prierezových mäkkých zručností potrebných široko uplatniteľných na trhu práce. 

Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní v slovenskom resp. anglickom jazyku lepšie 

pracovať v tímovom medzinárodnom prostredí, efektívnejšie manažovať vlastný pracovný čas 

a asertívne komunikovať. Takisto budú schopní jasnejšie formulovať a prijímať spätnú väzbu, 

riešiť konflikty vznikajúce na pracovisku, ako aj vytvárať pútavé prezentácie či aplikovať 

princípy dizajnu do každodennej komunikácie. 

 

Soft skills represent the content of this subject. These skills are necessary for better participation 

in the labour market. This course will be realized through seminars, workshops and discussions 

with representatives of international companies. The goal is to provide students with a set of 

effective communication tools through practitioners from companies associated with the 

Business Service Center Forum under the auspices of the American Chamber of Commerce in 

Slovakia. They identified soft communication skills as the most important and the least 

developed competences of graduates entering the labour market. The aim of the course is to 

contribute increasing of the cross-cutting soft skills needed by the labour market. Upon 

completion of this course, students will be able to work better in teams, manage their own 

working time more effectively and communicate assertively. They will also be able to formulate 

and receive feedback more clearly, resolve workplace conflicts as well as create engaging 

presentations and apply design principles to everyday communication. 

Témy: 

Modul 1 – Skupinová práca (team work) – Modul má za cieľ upozorniť na oblasť a význam 

spolupráce v kolektíve. Pomôže participantom pochopiť správanie, ktoré podporuje spoluprácu, 

buduje dôveru a prispieva k lepším a rýchlejším výsledkom a angažovanosti. Predmetom 



výučby budú taktiež rolové hry správania, ktoré spoluprácu brzdí a znižuje kvalitu práce a 

vzťahov na pracovisku. Účastníci sa ďalej naučia aké úlohy v tíme možno zaujať, ako zapojiť 

svoje silné stránky a ako zlepšiť svoje slabé stránky v oblasti tímovej spolupráce. Výučba bude 

prebiehať formou rolovej hry, analýzy, diskusie a spätnej väzby.  

Modul 2 – Manažment času (time management) – Modul má za cieľ adresovať nasledovné 

témy:  

• Prečo chceme lepšie riadiť svoj čas, čo chceme konkrétne zmeniť, vylepšiť. Čo je našim 

cieľom využitia času - kde vidíme rezervy?  

• Ako zlepšíme (a čím) kvalitu nášho pracovného a osobného života, nové činnosti v práci?  

• Moje poslanie, oblasti zodpovednosti, prioritné ciele. Adresované budú aktivity, ktoré 

pracovné okolie odo mňa očakáva, aby som mu “dodával”.  

• Čo sa považuje za prioritu, pre mňa dôležité body, na základe čoho ich určujem pri 

optimalizácii času - môjho využitia času.  

• Plánovanie, nástroje a metódy (moje role a aktivity v nich), aké pravidlá dodržiavať pri 

plánovaní aktivít, čomu sa vyhnúť?  

• Ako si budovať ciele, akými pravidlami sa riadiť, odstraňovanie najčastejších chýb, 

Presúvanie.  

• Boj so zlodejmi času (subjektívne a objektívne), ich identifikácia a spôsoby ich odstránenia, 

resp. minimalizácie.  

Ústrednou pod-témou modulu 2 bude manažment prioritných úloh, kedy sa vyučujúci zameria 

na kontrolu nad pracovnými úlohami a ich rozdelenie v prípade, že majú všetky vysokú prioritu 

s cieľom minimalizovať najbežnejšie javy spôsobujúce plytvanie časom. Súčasťou bude aj 

manažovanie neočakávaných požiadaviek a neplánovaných situácií, ktoré narúšajú plánovanie 

aktivít.  

Modul 3 – Verbálna a neverbálna komunikácia (verbal and non-verbal communication) 

– Modul bude rozdelený na dva tematické bloky.  

Blok A (produktívna konverzácia) - ľudia si myslia, že jednoduché rozprávanie znamená dobrú 

konverzáciu. Prečo nastávajú nedorozumenia? Rozprávanie nie je všetkým v komunikácii. Pre 

produktívnu konverzáciu je vyžadované oveľa viac než len schopnosť rozprávať. V tomto bloku 

študenti dostanú odpovede na otázky „ako uistiť druhého človeka, že správne počúvame, čo a 

prečo to robiť?“; „v akej situácii a ako sa spýtať správnu otázku, aby sme dostali odpoveď na 

to, na čo sa pýtame?“ alebo „ako byť autentický a vyžarovať dojem kompetentného a 

zodpovedného pracovníka?“. Súčasťou tohto bloku je aj rolová hra na techniky a scenáre 

produktívnej konverzácie, ako aj zvládnutie rovnováhy medzi obhajobou a požiadavkou.  

Blok B (asertívna komunikácia) – študentom bude predstavená asertívna komunikácia ako 

nástroj vyjadrenia vlastných pocitov a myšlienok bez toho, aby sme boli agresívni alebo aby 

sme skĺzavali do pasívneho správania. V tomto bloku sa vyučujúci taktiež bude venovať týmto 

otázkam:  

• Ako ste asertívny? Poznanie samého seba je najlepší štart (rolová hra).  



• Asertívne pravidlá a Transakčná analýza podľa Erica Berneho.  

• Agresívne – asertívne – pasívne typy správania. Taktiež pasívne agresívne. Ako ich rozpoznať 

a ako správne reagovať?  

• Efektívne stratégie pre jednanie s ostatnými pri zohľadnení úrovne asertivity a kooperácie. 

Kedy je vhodné využiť “stratégiu zničenia”? Je kompromis zlatou strednou cestou?  

• Dobré Asertívne techniky. 

Modul 4 – Riešenie konfliktov na pracovisku (Conflict Resolution & Mindset) – Modul má 

za cieľ predstaviť konfliktné situácie ako momenty, ktorým sa mnohokrát na pracovisku nedá 

vyhnúť a preto je dôležité vedieť, ako ich efektívne zvládnuť odkomunikovať a vyriešiť. 

Vyučujúci naučí študentov stratégiám a technikám ako konflikt zvládať. Vedieť kedy a ako ich 

aplikovať účastníkom predmetu pomôže pri efektívnom zvládaní konfliktných situácií. Na 

konci modulu účastníci budú vedieť:  

• Diskutovať o tom, čo konflikt je, že môže byť konštruktívny aj deštruktívny a ako naučenie 

sa prekonať bariéry pri zvládaní konfliktu môže pomôcť pri budovaní ich kariéry;  

• Rozpoznať 5 najčastejších štýlov riešenia konfliktov a zlepšiť zručnosti pri ich riešení 

poznaním, kedy je ktorý najlepšie použiť alebo sa mu vyhnúť;  

• Diskutovať ako riešenie konfliktu môže zlepšiť ich vzťahy, rozšíriť zručnosti vzájomnej 

spolupráce a zvýšiť ich profesionálnu efektivitu;  

• Diskutovať ako ich postoj ovplyvňuje vnímanie konfliktných situácií a ako pomáha konflikt 

riešiť konštruktívne.  

Modul 5 – Prezentačné zručnosti (Presentation Skills) – V korporácii platí, že iba mať 

myšlienku nestačí. Rovnako významné je myšlienkam dať príbeh, štruktúru a obraz, aby boli 

prezentácie ideí motivujúce, zapamätateľné a presvedčivé. Modul o prezentačných zručnostiach 

má za cieľ študentov naučiť základné predpoklady efektívnej korporátnej prezentácie 

a poskytnúť tipy, čo robiť a čomu sa naopak vyhnúť pri zostavovaní štruktúry prezentácie. 

Účastníci predmetu si prejdú teoreticky aj prakticky tri oblasti tvorby prezentácií – tvorbu 

obsahu, základné techniky a princípy dizajnu a výkon samotnej prezentácie. Počas týchto troch 

cyklov sú do výučby zapojené praktické cvičenia za asistencie vyučujúceho, kedy si študenti 

budú môcť vyskúšať jednotlivé prezentačné techniky a princípy. Na základe tréningu budú 

študenti na konci modulu schopní vytvoriť pútavé prezentácie, alebo aplikovať princípy dizajnu 

do každodennej komunikácie.  

Modul 6 – Spätná väzba (Feedback) – Neustále počúvame o spätnej väzbe, pričom každý vie, 

aká je spätná väzba dôležitá a každý sa zaujíma o to, či sú jeho výkony a úspechy ocenené. 

Vyučujúci však študentom načrtne, aký je rozdiel medzi “spätnou väzbou” a “efektívnou 

spätnou väzbou”, pričom cieľ tohto modulu je práve zameraný na vysvetlenie toho, ako 

dať/dostať efektívnu spätnú väzbu, ktorá vedie k zlepšeniu výkonnosti a správaniu na 

pracovisku. V rámci modulu o spätnej väzbe sa študenti takisto oboznámia s nasledovnými 

témami:  

• Čo je spätná väzba? Aké možnosti (druhy, varianty) máme? Kroky v procese 

dávania/dostávania spätnej väzby.  



• Rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou, jej parametre. 

• V akých situáciách spätnú väzbu dávame?  

• Čo ňou dosiahneme (chceme dosiahnuť, riešiť, …)?  

• Pravidlá pre účinnú a podporujúcu spätnú väzbu - verbálne a neverbálne podnety, cvičenia, 

kľúčové aspekty efektívnej spätnej väzby, push & pull formy spätnej väzby.  

Súčasťou modulu o spätnej väzbe bude aj záverečná skupinová prezentácia, ktorá je zahrnutá 

do celkového hodnotenia každého študenta. Prezentácia bude prebiehať vo video formáte, ako 

aj samotného predstúpenia pred publikum a živého prezentovania, pričom členovia tímu budú 

poskytovať spätnú väzbu svojim tímovým kolegom.  

 

Module 1 – Team Work – The aim of this module is to raise awareness about the importance 

of team work at every work place. It would help the participants to understand behavioral forms 

supportive of team work, confidence and engagement building as well as team work for better 

and quicker results. Students will have an opportunity to role play those behavioral patterns 

hindering the quality of work and relations at a workplace. Furthermore, they would learn what 

kind of roles can they play in a team, how to use their strengths and how to eradicate their 

weaknesses in team work. The instructor would use the following education methods: role play, 

analysis, discussion and feedback.  

 

Module 2 – Time Management - This module aims to address the following topics: 

• Why do we want to manage our time better? What exactly do we want to change/get 

 better at? 

• How do we improve (and through what) quality of our life & are there any new activities? 

• My mission, areas of responsibility, priority goals, activities. What do my coworkers 

 expect from me? 

• What are the priorities I decide by during managing my time? How do I spend my time 

 and what is really important (to me)? 

• Planning, tools and methods (my roles and activities). What are the rules I need to comply 

 with during planning my activities? What do I need to avoid? 

• How to set my goals & rules I need to comply with, eliminating mistakes, rescheduling 

 activities? 

• How to fight time eaters (subjective and objective ones), how to identify them? Tools to 

 eliminate them (or minimize them). 

Central to the module is the sub-topic of priorities management, where the lecturer would 



focus on taking control and balancing multiple tasks even when they are all priorities with the 

aim of minimizing the impact of most common time wasters. Handling all of the unexpected 

demands and unplanned situations that destroy the most careful scheduling is also part the 

education outcome.  

 

Module 3 - Verbal and non-verbal communication – This module would be divided into 2 

blocks: 

Block A (productive conversations) - People think that simple talking makes a good 

conversation. This block will deal with the issue why misunderstandings happen? Talking is 

simply not enough, for productive conversations much more is required than just ability to 

speak. The instructor would acknowledge the students with answers for the following 

questions: „How to make the other person sure we listen well? What and why to do it?“; „In 

which situations and how to raise a proper questions in order to get answers on what we´re 

asking?“ or „how to be authentic and convey a message of a competent and reliable 

employee?“. Techniques and scenarios of productive conversations are also part of education 

in Block A, and students will also get an opportunity to master the balance between Advocacy 

and Inquiry. 

Block B (assertive communication) – Students would be presented assertive communication 

as highly effective tool used to express our feelings and point of view without being 

aggressive or stepping on other people’s toes. The lecturer would cover the following topics 

within Block B. 

• How assertive you are? Knowing self is the best start (role play). 

• Assertive rules and Transactional analysis based on Eric Berne. 

• Aggressive - assertive - passive behaviors. And also passive aggressive. How to recognize 

 them and how to respond? 

• Effective strategies for dealing with others while taking into account the intended level of 

 assertiveness and cooperation. When is it suitable to take a “defeat” strategy? Is 

 “Compromise” the “Golden mean”? 

• Good Assertive techniques. 

 

Module 4 – Conflict Resolution & Mindset - predominantly covered by the company IBM. 



The aim of this module is to introduce conflicts as moments that cannot be prevented, the 

most important thing is to learn how to handle or manage them. The students would learn 

strategies and techniques for addressing conflicts. Knowing when and how to use them can 

make participants more effective at handling challenging situations. By the end of this 

module, participants will be able to: 

• Discuss what conflict is, how conflict can be both destructive and constructive, and how 

 learning to overcome the barriers of addressing conflict can benefit their career. 

• Recognize the five most common conflict resolution styles and improve their conflict 

 management skills by learning when to use or avoid using each style. 

• Discuss how conflict resolution can improve their relationships, enhance their collaboration 

 skills and increase their professional effectiveness. 

• Discuss how mindset influences perception of conflict situations and helps them to manage 

 the conflict in a constructive way. 

 

Module 5 – Presentation Skills – To have the idea is simply not enough in the corporate 

environment. The aim of this module is to provide the students with knowledge that it is equally 

important to accompany the ideas with a story, structure and image so that their presentations 

are motivating, memorable and compelling. Participants will undergo the theory as well as three 

steps of creating the presentation – content creation, basic techniques and principles of design 

and performance of their presentation. Practical exercises with the assistance of the lecturer 

where participants are able to try different techniques and principles are involved during these 

three cycles. Following this module, participants will be able to create engaging presentations 

or apply design principles to everyday communication. 

 

Module 6 – Feedback – We hear about feedback all the time, whereas everybody is aware of 

how important it is to give feedback and everybody is interested to know how his/her 

performance and achievements are appreciated. However the lecturer would outline the students 

there is a difference between ‘feedback’ and ‘effective feedback’ and this module is aimed at 

explaining how to give/receive effective feedback which leads to improved performance and 

behaviors. The 

students will acknowledge themselves within this module also with the following topics: 

What is feedback? What types do we have? 

The difference between criticism and feedback, their definition. 

When do we give feedback? 

What do we achieve (or want to achieve) by giving our feedback to someone? 



Rules for effective and supportive feedback – verbal and nonverbal expressions, 

exercises. 

Portion of the feedback module would be dedicated to final group presentation, being a 

comprehensive part of the overall student evaluation. The presentation will be delivered in 

video format as well as live performance on stage in front of the audience, while the team 

members will be requested to provide horizontal feedback to their teammates.  

 

druh: seminár, cvičenie 

rozsah: týždenný rozsah výučby v hod. – denné štúdium: 0/2 (cvičenie, seminár), 

semestrálny rozsah: 6x180 min (bloková výučba v 6 moduloch – tematických okruhoch) 

metóda: prezenčná metóda 

počet študentov: max. 25 

 

Form of Instruction: seminar, workshop 

Course period: 0/2 (seminar) 

Hours of instruction (per course) in hours: 26 

(the course will be delivered in block format; 

having 6 blocks, each block 180 minutes long 

Hours of instruction (per week) in hours: 2 

Number of students: max 25 

 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

a) prítomnosť na hodinách a aktívna participácia 

b) odovzdané parciálne úlohy na každý zo 6 tematických okruhov  

c) skupinová prezentácia vybranej témy zo sylabu kurzu na záverečnej hodine a spätná väzba 

svojim členom tímu 

 

Form of evaluation and completion of studies of subject:  

a) in-class presence and active participation 

b) Continuous evaluation: partial assignments handed-in for each of the 6 topics  



c) Final evaluation: group presentation on selected topic from the course syllabus taking place 

in the last class and feedback giving to the teammates 


