
− Projekt EDO nadväzuje na úspešne realizované projekty EUROPRAX 
a EUROPRAX ADVANCED a je ich skvalitneným pokračovaním. Týka sa 
ekonomického odvetvia a služieb v cestovnom ruchu a podporuje mobilitu 
mladých ľudí. Účastníkmi budú študenti tretieho ročníka prevažne z odborov 
cestovný ruch a medzinárodné podnikanie. Súčasťou učebného plánu 
v treťom ročníku je 5 mesačná odborná prax, časť ktorej (prípadne celú) 
môžu študenti absolvovať vo firmách v zahraničí.   

Prioritné ciele sú: 

§ rozvíjať zručnosti a kompetencie mladých ľudí v odbornej príprave, 
naučiť sa pracovať v medzinárodnom tíme, pomôcť im k integrácii 
na trhu práce v rámci Európskej únie, ako i na tuzemskom trhu práce 
s dôrazom na jednotlivé regióny a s možnosťou realizovať sa v menej 
rozvinutých častiach Slovenska, 

§ zvýšiť kvalitu a prístup k ďalšej odbornej príprave a k nadobúdaniu 
zručností a schopností spoluprácou s partnermi z členských krajín EU, 

§ osobnostný a jazykový rozvoj účastníkov projektu, 

§ skvalitniť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami za účelom 
posilnenia efektivity a komplementarity odborného školstva . 

Vyššie odborné štúdium zamerané na medzinárodné podnikanie a cestovný 
ruch je prakticky orientovanou  školou, jedinou  svojho druhu na Slovensku, v 
rámci daného typu školy. Podobné školy sú v krajinách EU podľa vzoru 
ktorých sme vznikli.  
Zo zamerania našej školy vyplýva, že náš projekt sa zhoduje s prioritou 2 
výzvy na podanie projektov, ktorá podporuje nové formy učenia sa 
a vzdelávania a základné zručnosti v odbornom vzdelávaní a príprave.  
Účastníci stáží majú možnosť porovnať činnosť a mechanizmus fungovania 
malých a stredných zahraničných podnikov so slovenskými  firmami 
podobného zamerania. 
Zároveň obohatia svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti o nové prístupy 
a spôsoby používané pri práci v zahraničných firmách.  
Spoluprácou medzi organizáciami odbornej prípravy a podnikmi formou 
mobility študentov sa predpokladá zlepšenie technických i manažérskych 
schopností.  
Realizácia projektu naplní nasledovné potreby: 

• rozvíjať praktickú odbornú prípravu mladých ľudí zosúladenú  s 
potrebami podnikov a regionálnou stratégiou Slovenska,  

• overiť nadobudnuté vedomosti a odborné schopnosti v praxi, ktoré sú 
nevyhnutné pre rovnocenné uplatnenie sa  na európskom trhu práce, 

• posilniť jazykové kompetencie účastníkov . 

 
 



 
Projekt prebehne v dvoch fázach: 

V 1. fáze (rok 2004-2005) sa stáží zúčastní 8 študentov a to do nasledovných 
krajín: 
Nemecko 1 turnus 2 študenti 
Anglicko 1 turnus  4 študenti 
Fínsko 1 turnus  2 študenti 
 
V 2. fáze (rok 2005-2006) sa stáží zúčastní 6 študentov a to do nasledovných 
krajín: 
Francúzsko 1 turnus  1 študent 
Španielsko 1 turnus  2 študenti 
Taliansko            1 turnus                2 študenti 

 
§ Popíšte kritériá a proces výberu účastníkov. 

− Účastníkmi budú študenti tretieho ročníka z odborov cestovný ruch, financie  
a medzinárodné podnikanie. Súčasťou učebného plánu v treťom ročníku je 
5 mesačná odborná prax, časť ktorej (prípadne celú) môžu študenti 
absolvovať vo firmách v zahraničí.   
Činnosti vykonávané na odbornej stáži budú v súlade s ich študijným 
odborom a získanými teoretickými poznatkami. 
Kritériami pre výber účastníka na stáž sú študijný odbor, primerané študijné 
výsledky, znalosť jazyka, komunikatívnosť a adaptabilita. Rovnakú šancu 
majú muži aj ženy, ako aj študenti s telesným postihnutím. 

 
§ Popíšte, ako budete informovať a motivovať potenciálnych účastníkov, aby sa zúčastnili stáže/ výmeny.  

− Študenti budú informovaní viacerými spôsobmi: 
• učitelia, ktorí majú na starosti odbornú prax, budú informovať študentov 

o možnostiach zahraničnej stáže a o kritériách výberu, 
• potenciálni záujemcovia absolvujú niekoľko seminárov pod vedením Ing. 

Márie Čulenovej, koordinátorky projektu, o obsahu stáže a finančných 
podmienkach, 

• organizovaním stretnutí so študentami, ktorí sa zahraničných stáží 
zúčastnili v rámci predchádzajúcich projektov, 

• jazykovú a kultúrnu prípravu absolvujú účastníci v našej organizácii pod 
vedením pedagógov s výbornými jazykovými znalosťami. 

O projektoch realizovaných v rámci programu Leonardo da Vinci na našej 
škole a ich výsledkoch sú študenti dobre informovaní, čo je pre nich 
dostatočná motivácia. 

 

 
1.1 PRÍPRAVA ÚČASTNÍKOV & 

§ Ako a kedy budú účastníci pripravovaní na stáž/ výmenu: akú pedagogickú, kultúrnu a jazykovú prípravu 
dostanú?  



− Budúci účastníci absolvujú niekoľko seminárov pod vedením Ing. Márie 
Čulenovej, koordinátorky projektu, o obsahu stáže a finančných 
podmienkach 
Vzhľadom na to, že ku kľúčovým predmetom v našej škole patrí výuka 
cudzích jazykov (angličtina, nemčina, francúzština a španielčina), jazykovú 
a kultúrnu prípravu absolvujú účastníci v našej organizácii pod vedením 
pedagógov s výbornými jazykovými znalosťami, ktorí vďaka dlhoročnej 
spolupráci na projektoch dobre poznajú kultúrne a miestne prostredie 
v partnerských krajinách 
Väčšinu stáží plánujeme na september, z toho dôvodu jazykovú a kultúrnu 
prípravu absolvujú študenti v júni, čo im umožní v nej pokračovať 
samoštúdiom počas letných prázdnin 
 

 


