
 
Tréning animácia voľného času® 

 
 
 
 
 
 



Ponuka zorganizovania profesionálneho školenia  

 Animácia voľného času je dobre etablovaný odbor v rámci odvetvia cestovného ruchu. V súčasnosti  

je dôležitou súčasťou služieb a stal sa podstatnou konkurenčnou výhodou turistických stredísk a  

hotelov. Jej popularita a využitie je značné tak doma ako aj v zahraničí.   

V rámci vyučovacieho procesu sa STAGEMAN Slovensko už 8 rokov venuje trénovaniu animátorov  

priamo na školách po celom Slovensku a následne ich prepája priamo s praxou.   

Foto: Tréning AVČ na HA Brezno (1.str), HA Bardejov a OA Ružomberok  

 Tréning „Animácia voľného času“ je vedený trénermi spoločnosti STAGEMAN, ktorí sú  výkladnou 

skriňou našich animátorov. Samotný tréning využíva učebnú metódu zvanú „edutainment“,  čo je 

spojenie učenia sa pomocou praktických príkladov a aktívnej participácie za prítomnosti  neustálej 

zábavy a animačných hier. Naši študenti sa naučia, ako sa správať ako animátor, ako  zvládať reálne 

situácie z praxe. V neposlednom rade sa môžu dostať vďaka naším pracovným  ponukám do 

aquaparkov a štvorhviezdičkových hotelov po celom Slovensku, či do zahraničia.   

Foto: Tréning AVČ na SOŠ HS Modrý Kameň a SOŠ pod Bánošom Banská Bystrica  

Toto jedno alebo dvojdňové školenie sa môže uskutočniť aj vo Vašej škole – ako špeciálna ponuka  

pre Vašich študentov. Jeden deň školenia zahŕňa 8 hodín, dva dni 15 hodín praktického  

vyučovania. Náš tréner príde priamo k Vám, takže pre Vašu organizáciu nevznikajú žiadne  

náklady s ním spojené.  
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Cena nášho jednodňového komerčného školenia je 36€. Pokiaľ by ste chceli získať vedomosti  z 

dvojdňového školenia, museli by ste sa prihlásiť na ďalšie školenie maľovania na tvár a balónových  

kreácií, konajúce sa v inom termíne. Cena tohto komerčného školenia je 45€. V prípade skupinového  

školenia pre Vašich študentov sa cena zníži. Pri počte nad 15 študentov je zvýhodnená cena za  

jednodňové školenie 30€ s DPH. Za dvojdňové školenie 50€ s DPH, čo znamená, že môžete ušetriť až  

do 30€ + cestovné náklady na študenta. 

1-dňový tréning:   

V cene 30€ je zahrnuté:   

- 8 hodín so skúseným trénerom   

- materiál k aktivitám  

- certifikát v anglickom aj slovenskom jazyku  - 

prístup k pracovným ponukám spoločnosti  

STAGEMAN Slovensko.   

          
             
2-dňový tréning:  

V cene 50€ je zahrnuté:  

- 15 hodín so skúseným trénerom  

- profesionálne farby na maľovanie na tvár,  

balóny na kreácie, materiál k aktivitám - 

certifikát v anglickom aj slovenskom jazyku - e-

book „Animácia voľného času“  

- prístup k pracovným ponukám spoločnosti  

STAGEMAN Slovensko. 

Foto: Animátori STAGEMAN v aquaparku Oravice  

   

Účastníkom našich školení a konkurzov nikdy neúčtujeme žiadne poplatky navyše.  

Nespoplatňujeme proces sprostredkovania pracovných príležitostí ani uzavretia  

pracovnej zmluvy. A nikdy sme nežiadali peniaze za tzv. „skryté náklady“ ako iné spoločnosti,  

napríklad pomoc pri zabezpečení cestovných lístkov, preklad dokumentov a pod. Fakt, že  

nezarábame na študentoch je integrálnou súčasťou filozofie našej spoločnosti. 
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Program 1-dňového školenia®: 

1. Animácia voľného času – úvod do 

teórie 1.1. O čom je animácia voľného 

času? 1.2. Čo tvorí perfektného 

animátora? 1.3. Koľko môže animátor 

zarábať?  

1.4. Ako si nájsť prácu?  

1.5. Aké sú požiadavky?  

1.6. Aké funkcie vykonáva animátor? 

1.7. Aké druhy animácie poznáme?  

1.8. Ako vyzerá bežný deň animátora? 1.9. Aké 

sú rozdiely v animácii medzi  Slovenskom a 

zahraničím?  

2. Animačné tance  

2.1. Mini disco pre deti   

2.2. Club dance pre dospelých  

Program 2-dňového školenia®:  

1. Program 1-dňového školenia®   

2. Maľovanie na tvár  

2.1. Základné pravidlá používania  

2.2. Tréning maľovania na tvár  

3. Balónové kreácie  

3.1. Základné uzly  

3. Športové aktivity  

3.1. Aké sú najpopulárnejšie športové aktivity? 

3.2. Ako rozhodovať počas športových aktivít? 

3.3. Ako riešiť zranenia?  

4. Animácia pre deti a mládež   

4.1. Aké sú charakteristiky detí?   

4.2. Ako organizovať aktivity pre deti? 

4.3. Ako hovoriť s deťmi?  

4.4. Ako viesť aktivity pre deti bezpečne? 4.5. 

Ako zvládnuť náročné skupiny detí? 4.6. Ako 

získať tínedžerov pre animačné  aktivity?  

5. Vlastná práca v tíme  

5.1. Vytvorenie animačného 

programu 5.2. Prezentácia programu  

3.2. Tréning balónových kreácií  

4. Správanie a vystupovanie animátora 

4.1. Čo mať oblečené v práci?  

4.2. Ako sa správať v práci?  

4.3. Ako možno využiť reč tela?  

4.4. Ako hovoriť s hosťami?  

4.5. Ako pozývať hostí na animačný program? 

4.6. Ako sme vnímaní ako animátori? 4.7. Ako 

možno riešiť ťažkosti s cudzími  jazykmi? 

Foto: Animátori STAGEMAN v Grand hoteli Permon, Vysoké Tatry 
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Výhody našich školení:  

- študenti pochopia podstatu práce s deťmi  

- aktívna účasť na hrách a animačných aktivitách  

- pochopenie psychológie práce s ľuďmi  

- spoznanie nových kreatívnych ľudí  

- študenti sa naučia, ako viesť skupinové aktivity  

- študenti si prakticky vyskúšajú uvádzanie programu, resp. moderovanie  

- najlepší budú mať prístup k pracovným ponukám a taktiež budú mať šancu uchádzať sa o prácu v  

medzinárodnej sieti STAGEMAN – lídra animácie voľného času v strednej Európe, ktorej sme  

súčasťou.  

Referencie stoviek spokojných zákazníkov a súčasných animátorov Vám zaručujú spokojnosť s našimi  

službami. V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.  

Denisa Kovalčíková – Šéftrénerka Stageman Slovensko 

kovalcikovadenisa@gmail.com , 0907065750 

 

Nabite sa našou energiou! 
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