
Animácia



Otázky
1. Ako by si predstavil animáciu? - Čo je to animácia voľného času?
2. Kto všetko je prítomný na animácii?
3. Na čo je animácia dobrá v CR?
4. Aké animačné aktivity poznáš?



Definovanie animácie
● Aktívne využitie voľného času
● Organizovanie a vykonávanie rozličných aktivít

Samostatný odbor moderného CR a hotelierstva, ktorý sa zaoberá 
organizáciou voľnočasových aktivít hostí, ale aj spestrenie času na rôznych 
podujatiach.

Cieľ: 

● dosiahnúť príjemnú atmosféru, pomôcť ľuďom sa zoznámiť a komunikovať
● získať celkový pozitívny zážitok



Význam animácii

3 významy:

1. Pre návštevníkov - pomôcť ich pozitívne naladiť, doplniť ich životnou 
energiou a vitalitou - aby boli v dobrej nálade počas dovolenky a 
najlepšie aj po nej

2. Pre hotel alebo CK - animácia je forma marketingu - animácia priláka 
hostí, klientov, hlavne rodiny s deťmi

3. Pre mladých ľudí - animácia ako práca, možnosť si zarobiť v peknom 
prostredí



Význam pre hotel

● Zvyšuje konkurencieschopnosť vďaka ponuke animáčných služieb
● Zvyšuje počet hostí, ktorí sa vracajú - stáli hostia
● Zvyšuje príjmy z predaja suvenírov
● Zvyšuje tržby hotelových barov, klubov, keď sa aktivity konajú v 

blízkosti
● Znižujú náklady na all inclusive - kto sa hrá toľko nekonzumuje 



Formy hotelovej animácie

● Aktívna: aktívna účasť hostí na animácii - je dôležitá (rôzne súťaže, 
hry)

● Pasívna: hostia sú ako diváci, sledujú predstavenie - tanečné, 
spevácke vystúpenia - skôr pre starších

● Zmiešaná - kombinácia oboch, používa sa najčastejšie



HRA ako základ animácie
● Hra je pre človeka prirodzená
● Pomáha: rozvíjať tvorivosť, pružnosť, nadväzovať vzťahy

Hra je dobrovoľná činnosť, ktorá má určené pravidlá, má svoj cieľ a je 
sprevádzaná pocitom napätia a radosti.



Delenie hier

Podľa počtu 
účastníkov:

● Pre jednotlivcov
● Pre skupiny

Podľa miesta 
konania

● V interieri
● V exterier

Podľa druhov

● Rekreačné
● Zábavné
● Pohybové
● Športové
● psychologické

Niektoré hry sú finančne náročné - drahé, iné sú lacné



Klasifikácia animačných aktivít

Regeneračno - 
pasívne

● Spánok
● Opaľovanie
● Ležanie na pláži

Regeneračno - 
aktívne

● prechádzky
● turistika

Aktivity zamerané na 
družnosť a 
komunikáciu

● rozhovory
● tancovanie
● Spoločenské hry



Druhy animačných aktivít
● Pohybové a športové
● Spoločensko - zábavné
● Tvorivé                      
● dobrodružné
● Vzdelávacie, poznávacie
● Meditatívne
● Animácie pre deti a mládež



Otázka
Ako by si definoval animátora?



Animátor
- Človek, ktorý zabezpečuje animácie

-  animátori voľného času majú 
rôzne špecializácie:

★ Kids entertaining, 
★ Sport entertaining, 
★ Show entertaining, 
★ All-round entertaining,



Aký má byť animátor?
Musí mať mnoho dôležitých vedomostí a ovládať nemalé množstvo zručností, 
aby sa mohol stať kvalitným profesionálom 

Práca animátora voľného času je ťažká a nemôže ju robiť každý. Mal by byť 
športovo založený, mať rád dobrodružstvo, prácu s ľuďmi a aj prírodu.

Na túto prácu je možné sa vyškoliť - absolvovať kurz animátora

Ak chce  byť úspešný dlhodobo, je nutné, aby sa aj naďalej neustále 
vzdelával a získaval ďalšie odborné kvalifikácie, ktoré sú pri jeho práci 
nevyhnutné, a ktoré toto školenie nepokrýva.



Hlavné predpoklady pre prácu animátora
1. Má základné vedomosti a zručnosti z oblasti teórie animačných aktivít
2. Vie zrealizovať (pripraviť a viesť) animačné aktivity
3. Vie pracovať s rôznymi vekovými skupinami (vie, kto, čo potrebuje)
4. Vie správne komunikovať
5. Rozumie prostriedkom pozitívnej i negatívnej motivácie a sebamotivácie a 

tieto poznatky využíva pri vytváraní motivujúceho prostredia
6. Uvedomuje si špecifiká rozličných kultúr
7. Dokáže samostatne naplánovať, zrealizovať a vyhodnotiť blok 

voľnočasových, vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít
8. Dodržiava bezpečnosť, pozná pravidlá a zásady zamestnávateľa



Hra - stroskotanec
Napíš si na zoznam 10 najdôležitejších vecí na prežitie.



Animačné aktivity podľa druhov ubytovacích zariadení

Ubytovacie zariadenie má vplyv na to, aké a koľko animačných služieb sa tam 
bude konať.

Budeme sa venovať 4 ubytovacím zariadeniam.



Penzión
● Malé ubytovacie zariadenie zväčša rodinného typu
● Nemajú animátorov, pri plánovanej akci si ich                                                                      

pozvať

Odporúča sa:
● Herňa pre deti
● Spoločenská miestnosť s TV
● Biliard a spoločenské hry
● Požičovňa bicyklov, lyži
● Posedenie v záhrade - gril, ohnisko
● Na vidieku zvieratá



Malé hotely
-podobne ako penzión

Môžu si najať študenta, ktorý počas hlavnej sezóny                                  pripravuje 
program pre hostí

Pokiaľ je hotel umiestnený v stredisku CR -                                                        
využívajú hostia atrakcie ponúkané strediskom



Veľké hotely
● Zamestnávajú profesionálne animačné tímy                                         hlavne 

počas sezóny.
● Animačná ponuka musí byť pestrá a                                                                       

pre všetky skupiny hostí.
● Môžu pozývať hercov alebo spevákov



Kúpeľné hotely (domy)

V kúpeľoch sú zväčša starší ľudia a animácia                                                     
musí byť prispôsobené pre nich.

Animácia je zameraná na:

- Večierky a tanečné zábavy
- Vystúpenia tanečných skupín, spevákov,
- Výlety do okolia



Kde sa ešte poskytujú animačné služby
-                                       Aquaparky
-                                       Detské tábory
-                          V ponuke CK
-                                        Firemné akcie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

.                                      teambuilding


