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City Hotel Košice – novopostavený hotel v širšom centre mesta Košice Vás privíta moderným dizajnom, bussines
kategóriou v klimatizovanom prostredí. Príjemné posedenie v reštauračných a kaviarenských priestoroch vytvára
útulný dojem tohto atraktívneho miesta.
Činnosť zamestnancov City Hotela Košice je náročná, hlavne starostlivosť o klientov hotela, je to náročná práca
s ľuďmi, hlavne zručnosti zamestnancov, správne zvládanie stresových situácií, nápor zamestnancov pri veľkej
obsadenosti zákazníkov ako hotela, tak aj reštaurácie, zamestnanci musia byť veľmi dobre jazykovo zdatní, musia
zvládať nepredvídateľné životné situácie pri práci. Čo vyžaduje značné komunikačné zručnosti.
City Hotel Košice zahájil projekt pre svojich pôvodných i nových zamestnancov v júli 2010, ktorý mal pripraviť
všetkých zamestnancov na plnenie týchto neľahkých úloh a tento v tomto období končí ( Jún 2012 ).
Názov projektu: Zvýšenie investícií do ľudského kapitálu Hotela City Košice
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia.
Miesto realizácie: sídlo spoločnosti Vodárenská 6/646, 040 01 Košice
Projekt bol odsúhlasený v celkovej výške 202.958,80 €, z toho výška nenávratného finančného príspevku činí
192.810,86 €.
Cieľom uvedeného projektu bolo prispieť k zvýšeniu investícií do ľudského kapitálu podporou vzdelávania
pôvodných i nových zamestnancov spoločnosti pre oblasť Košického samosprávneho kraja za účelom zvýšenia ich
vedomostí a zručností v nasledovných aktivitách:
Aktivita 1
Aktivita 3
Aktivita 5
Aktivita 7

Manažérske zručnosti
Komunikačné zručnosti
Zručnosti čašníkov
Jazykové vzdelávanie: anglický jazyk

Aktivita 2
Aktivita 4
Aktivita 6
Aktivita 8

Aktivita 9
Aktivita 11

Nové trendy v hotelierstve a gastronómií
Management kvality a cestovného ruchu

Aktivita 10

Obchodné zručnosti
Animácia v Hoteli
Nové trendy v kuchyni
Základ hotelového
manažmentu a gastronómie
Someliérstvo

Uvedené zrealizované aktivity nám v budúcnosti pomôžu v tejto náročnej práci zefektívniť svoje doterajšie
pracovné návyky.

Kontaktné údaje: www.cityhotelkosice.sk, Tel: 055-7968888, Fax: 055-6423522
E-mail: hrebikova@officehouse.sk, Mobil: 0907858606

