
Predsedajúci stretnutia 
 
Pred stretnutím 
-          Prečítaj si toto http://slovenski.toastmasters.sk/co-je-toastmasters/misia-vizia-hodnoty 
-          Nauč sa povedať poslanie klubu a poradové číslo stretnutia 
-          Vymysli otázky na úvodné a záverečné kolo stretnutia 

o   otázky polož tak, aby si sa niečo od ľudí dozvedel, vytvoril príjemnú atmosféru 
o    otázkou pomôžeš všetkým niečo povedať pred ostatnými, prekonať prvý ostych 
o    polož pomerne jednoduchú otázku, na ktorú sa dá odpovedať v krátkosti, 
tak aby si ich pozitívne naladil 

-          Priamo pred stretnutím sa s každým zoznám, aby si poznal ľudí po mene 
Na začiatku stretnutia 
-          Pomocou kladivka otváraš stretnutie (povieš aj, ktoré v poradí stretnutie to je; napr: 

„Vítam vás na 430. stretnutí klubu Slovenskí Toastmasters.“) 
-          Získaj si pozornosť všetkých účastníkov stretnutia zvučným, príjemným hlasom 
-          Povieš o misii Toastmasters 
-          Vytváraš prvý dojem zo stretnutia a si tvorcom atmosféry 
-          Položíš jednu otázku celému publiku 
-          Privítaš moderátora a začneš tlieskať, keď moderátor prichádza na pódium 
Na konci stretnutia 
-          Uzatváraš stretnutie jednou otázkou opäť pre celé publikum 
-     Otázka na záverečné kolo sa týka stretnutia Toastmasters (napr. Čo sa vám 

dnes   najviac páčilo? Akú myšlienku si odnášate zo stretnutia?) 
-          Vytváraš úplný záver – dojem, ktorý v ľuďoch po stretnutí ostane 
-          Uvedieš oznamy, ak nejaké sú (spýtaš sa, či sú) 
-          Kladivkom uzavrieš stretnutie 

 

Misia klubov Toastmasters: "Poskytujeme podporné a pozitívne prostredie pre rozvoj 

komunikačných a vodcovských zručností našich členov. Tým získavajú väčšiu 

sebadôveru a osobnostne rastú." 

Sme klubom - neziskovou vzdelávacou organizáciou a naším cieľom je poskytnúť členom 

priestor a vhodné prostredie, v ktorom môžu rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné 

zručnosti. Ponúkame overenú formu tréningu rečníckych a vodcovských zručností. 

 

Sme členmi medzinárodnej organizácie Toastmasters International, ktorá od svojho vzniku v 

roku 1924 sa dodnes rozšírila do viac ako: 

 

143  Krajín sveta 

16.600  Klubov 

357.000 Členov 

 

Naše stretnutia sa konajú pre približne 20 účastníkov, ktorí sa pravidelne stretávajú na 

dohodnutom mieste približne na 2 hodiny. Každé stretnutie sa dá opísať ako malá 

konferencia, vedená moderátorom, na ktorej vystupujú členovia v úlohách rečníkov. Každý z 

rečníkov má pridelenú úlohu, či už sa jedná o prednes, prezentáciu alebo hodnotenie 

niektorého z predchádzajúcich rečníkov. 

 

U nás nenájdete trénerov ani inštruktorov. Ich miesto nahrádzajú radoví členovia. Tí hovoria 

o tom, ako na nich vystúpenie rečníka pôsobilo. Najskôr vyzdvihnú jeho kvality a zároveň mu 

dajú odporúčanie, ako sa zlepšiť. 

http://slovenski.toastmasters.sk/co-je-toastmasters/misia-vizia-hodnoty
http://slovenski.toastmasters.sk/co-je-toastmasters/misia-vizia-hodnoty


 

Hovorí sa, že dobrý líder, musí byť dobrý rečník.  

Medzi členmi Toastmasters nájdete politikov, úspešných podnikateľov i významných vedcov. 


