
   

 

 
 
 

Akčný program Európskeho spoločenstva na podporu 
odborného vzdelávania 

 
 

Druhá fáza: 2000-2006 
 
 
 

PRIHLÁŠKA PROJEKTU 
MOBILITA 

 
 

Verzia 2003-2004 rev1 
 
 

Vyhradené pre národnú agentúru  

Krajina Rok Číslo projektu 

SK 2003 PL-  
EX- 

 
 

EURÓPSKA KOMISIA 
 
 



 
 

2
 

Názov podávajúcej organizácie Obchodná akadémia Dudova 

Meno kontaktnej osoby Ing. Mária Čulenová 

Ulica, číslo Krásnohorská 14 

PSČ, mesto/obec 851 07 Bratislava 

 

Potvrdenie prijatia prihlášky 
 

Túto stranu vám národná agentúra vráti po doručení prihlášky. Z tohto dôvodu musia byť horeuvedené 
údaje presné.  

Názov projektu  

Harmonizácia odbornej prípravy v Európe - HOPE 

 
___________________________________________________________________________ 

Vyhradené pre národnú agentúru: 

Potvrdzujeme prijatie vášho návrhu projektu:  
 

Krajina Rok Číslo projeku 

SK 2003 PL- 
EX- 

 
 
Toto číslo uvádzajte pri každom kontakte s národnou agentúrou. 

S pozdravom 

 

 Dátum: 
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1 NÁČRT PROJEKTU 
 

1.1 PODÁVAJÚCA ORGANIZÁCIA 

Návrh projektu musí podať organizácia, nie súkromná osoba 
 

Názov organizácie v jazyku krajiny 
(celý názov a skratka – ak sa používa) 
&1 

Obchodná akadémia Dudova 

Názov organizácie v angl., franc. alebo 
nem. jazyku   (ak existuje) 

Handelsakademie Dudova 

Typ  organizácie2 OF 
 

Sídlo organizácie 
 

Ulica Dudova Číslo 4 

PSČ 851 02 Mesto/obec Bratislava 
 

Kontaktná osoba 
 

Priezvisko  Čulenová Meno Mária 

Funkcia Koordinátorka projektu 

Ulica Krásnohorská Číslo 14 

PSČ 851 07 Mesto/obec Bratislava Krajina Slovenská republika 

Telefón ++4212 /63531452 Fax ++4212 /63531456 

E-mail culenova@centrum.sk 

Webová stránka http://www.oadudova.sk 
 
 

1.2 KOORDINUJÚCA ORGANIZÁCIA 

Vyplňte len v prípade, že koordinácia je zverená inej organizácii ako podávajúcej 

Názov organizácie v jazyku krajiny 
(celý názov a skratka – ak sa používa)  

 

Názov organizácie v angl., franc. alebo 
nem. jazyku   (ak existuje) 

 

Typ organizácie2  
 

Sídlo organizácie 
 

Ulica  Číslo  

PSČ  Mesto/obec  Krajina  
 
                                                

1  & Pozri Špecifickú príručku pre podávateľov mobilitných projektov. 
2 Použite kódy typov organizácií podľa prílohy č. 4. 

mailto:culenova@centrum.sk
http://www.oadudova.sk
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Kontaktná osoba 
 

Priezvisko  Meno   

Funkcia  

Ulica  Čislo  

PSČ  Mesto/obec  Krajina  

Telefón ++ / Fax ++ / 

E-mail  

Webová stránka http:// 
 
 

1.3 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

TYP ÚČASTNÍKOV & 
(Označte  len jeden typ) 

 
 
1. Stáže 
 

Mladí ľudia v počiatočnej odbornej príprave                                                       □ 
Vysokoškolskí študenti       □ 
Mladí pracovníci a čerství absolventi      □ 

 

 
2. Výmeny  

Manažéri ľudských zdrojov, osoby zodpovedné za plánovanie odbornej prípravy, 
školitelia, učitelia a  profesijní poradcovia                                                              ■  

Učitelia, lektori a poradcovia v oblasti jazykových kompetencií                     □ 
 

Názov 
(max. 100 znakov vrátane medzier) 

Harmonizácia odbornej prípravy v Európe 

Názov v angl., franc. alebo nem. 
jazyku (ak existuje) 

Hamonisierung der Fachausbildung in Europa  

 
Skratka & (max. 25 znakov) HOPE 

 
Ktorý cieľ (ciele) programu napĺňa 
váš projekt? & 

a “zlepšiť zručnosti a kompetencie ľudí, …” ■ 
b “zlepšiť kvalitu a prístup k ďalšej odbornej príprave …”                  □ 
c “podporiť a posilniť príspevok odbornej prípravy 
              k procesu inovácie …” ■ 

  
 

Trvanie projektu1 & Začiatok : 02 /08/ 2004       (dd/mm/rr) Koniec : 30/06/ 2005              (dd/mm/rr) 
 
                                                

1  Pozri Špecifickú príručku pre podávateľov mobilitných projektov 
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1.4 ZHRNUTIE PROJEKTU & 
 

Napíšte krátky popis návrhu projektu (max. 1 strana, 30 riadkov), v ktorom uvediete: kto sa projektu zúčastní, aké sú ciele 
na úrovni partnerov/inštitúcii/účastníkov, prečo je projekt potrebný a kde a kedy sa uskutoční. 

Ak je prihláška napísaná v slovenskom jazyku, zhrnutie projektu napíšte buď v angličtine, francúzštine alebo 
nemčine.  
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− 1. máj 2004 je konkrétny termín vstupu Slovenska do EÚ, čo znamená 
začlenenie sa Slovenska do európskeho trhu práce, a preto  je nevyhnutné 
pracovať na skvalitnení systému odbornej prípravy mladých ľudí. Kvalitu,  
úroveň vzdelávania a odbornej prípravy na našej škole zabezpečujú 
pedagógovia, ktorí dokážu aplikovať nové metódy a postupy vo 
vyučovacom procese.  
Účastníkmi projektu  sú odborníci z oblasti odbornej prípravy, ktorí 
aktualizujú a rozširujú svoje odborné spôsobilosti. Ide o učiteľov kľúčových 
predmetov manažment, marketing, informatika,  hospodárska 
korešpondencia, podnikové hospodárstvo a sociálne komunikácie 
s jazykovými znalosťami. 
Prioritné ciele sú: 
§ sledovanie súčasných trendov v rámci regiónov v EÚ 
§ porovnanie konkurenčného prostredia 
§ porovnanie tempa rastu a kúpnej charakteristiky trhu 
§ prekonávanie problémov novovzniknutých firiem a  podchytenie 

príležitostí v regionálnom podnikaní 
§ transfer skúseností do obsahovej náplne odborných predmetov 
§ osobnostný  a jazykový rozvoj účastníkov projektu a rozvíjanie dobrých 

interpersonálnych vzťahov v rámci partnerských inštitúcií  
Učitelia upriamia pozornosť na: 
§ získanie všeobecných informácií o vyššie uvedených odvetviach 
§ prieskum dodávateľov a kupujúcich 
§ škálu produktov a služieb 
§ rozvojové trendy 
§ získavanie zdrojov na podporu regionálneho podnikania 

Získanými skúsenosťami chceme skvalitniť obsahovú náplň v ťažiskových  
vyučovacích predmetoch. 
 
Plánovaný priebeh projektu 
 
August – september 2004 – Fínsko, Švédsko 
Region Tornio – Haparanda - 2 týždňová stáž 

September-október 2004 – Nemecko - 2 týždňová stáž 
 Prázdninové centrum CVJM Feriendorf Herbstein   

November – december 2004 - 2 týždňová stáž 
 Írsko 
Kilbary  Business Park Dublin 
Rakúsko - Nemecko 
Hotel Bodner – Obervellach 
Wohnstift Marquartstein 

Február – marec 2005 – Anglicko - 2 týždňová stáž 
Hopwood 

Apríl – máj 2005 -  2 týždňová stáž  
Francúzsko 
Región Provence  
Portugalsko 
Región Lisabon 
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− 
Zhrnutie v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. 
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Der 1. Mai 2004. ist das feste Datum für den Eintritt der Slowakei in die EU und 
damit auch in den europäischen Arbeitsmarkt, deswegen ist es notwendig, an der 
Qualität der Ausbildung der jungen Menschen zu arbeiten, sie  zu verbessern bzw. 
zu modernisieren. 

Die Qualität und das Niveau der Ausbildung an unserer Schule realisieren 
Pädagogen, die neue Methoden in den Unterricht einführen können und wollen.   

Teilnehmer der Fachstage sind Fachlehrer der Hauptfächer wie z.B. Management, 
Marketing, Informatik, Wirtschaftkorrespondenz, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, 
Betriebsfinanzen, soziale Kommunikation. Die Fachlehrer beherrschen angemessen 
auch Fremdsprachen. 

Hauptziele: 

Verfolgen der aktuellen Trends in den Regionen der EU 

Vergleich der Konkurrenzmärkte 

Vergleich  des Regionalmarktes, was das Wachstumstempo und den Charakter 
betreffen 

Überwindung der Probleme bei den neuentstandenen Firmen 

Ergreifen und Unterstützung der Gelegenheiten im regionalen Unternehmen 

Übertragung der Kenntnisse in Inhalt  der Unterrichtsfächer  

Entfalten der fachlichen und sprachlichen  Kenntnisse der Teilnehmer und 
Entwicklung guter interpersonellen Beziehungen im Rahmen der 
Partnerinstitutionen 

Die Lehrer orientieren sich auf: 

Erwerben der allgemeinen Informationen über die angeführten Bereiche 

Erforschung der Lieferanten und Käufer 

Skala der Produkte und der Dienstleistungen 

Entwicklungstrends 

Erwerben der Möglichkeiten  im regionalen Unternehmen 

Möglichkeiten der Betriebsfinanzierung aus den staatlichen, regionalen bzw. 
europäischen Fonds – Benutzung verschiedener Subventionen in diesem Bereich  

Durch erworbene Erfahrungen möchten wir die Qualität des Fachunterrichts 
verbessern und erhöhen. 

Der geplante Verlauf des Projektes 

August – September 2004 – Finnland, Schweden, Region Tornio – Haparanda 

14 Tage Arbeitsaufenthalt 

September – Oktober 2004 – Deutschland, Herbstein – 14 Tage Arbeitsaufenthalt 

November – Dezember 2004 – Irland, Dublin 

14 Tage Arbeitsaufenthalt 
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November – Dezember 2004 – Österreich, Deutschland, Obervellach, 
Marquartstein 

Februar – März 2005 England – 14 Tage Arbeitsaufenthalt- Hopwood 

April – Mai 2005 14 Tage Arbeitsaufenthalt  

Frankreich Aix-en-Provence, Marseille 

Portugal Setúbal, Lisabon (Belas) 
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Štatutárny zástupca podávajúcej organizácie & 
 
 

Meno   Ing. Stanislav Krchnák 

Funkcia                     riaditeľ 
 
 

Ja, dolupodpísaný/-á potvrdzujem, že všetky údaje uvedené v tejto prihláške sú správne. 
 
Dátum 10. 2. 2004 Podpis Pečiatka 
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2 ZDÔVODNENIE NÁVRHU PROJEKTU 

 
2.1 POTREBY, NA KTORÉ NÁVRH PROJEKTU REAGUJE & 

§ Na ktoré európske, národné, regionálne alebo rezortné potreby reaguje váš projekt?  

− 1. máj 2004 je konkrétny termín vstupu Slovenska do EÚ, čo znamená 
začlenenie sa Slovenska do európskeho trhu práce, a preto  je nevyhnutné 
pracovať na skvalitnení systému odbornej prípravy mladých ľudí. Kvalitu,  
úroveň vzdelávania a odbornej prípravy na našej škole zabezpečujú 
pedagógovia, ktorí dokážu aplikovať nové metódy a postupy vo 
vyučovacom procese.  

Cieľové krajiny projektu sú členmi Európskej únie. Hostiteľské organizácie sú 
malé a stredné podniky, prioritne orientované na poskytovanie služieb a 
regionálne podnikanie.  Účastníci projektu sa zamerajú na: 

§ podnikateľské prostredie malých a stredných firiem regionálneho 
charakteru  

§ porovnanie rozličných regiónov v Európe a aplikovanie získaných 
poznatkov na možnosti regionálneho podnikania na Slovensku 

§ perspektívy malých a stredných firiem v oblasti služieb, konkurenčné 
prostredie, veľkosť trhu a schopnosť ich transformácie 

§ porovnanie  požiadaviek kladených na absolventa podobného typu 
škôl u nás a v zahraničí 

Účastníci aplikujú poznatky vo vyučovacom procese tak, aby absolventi 
našej školy boli schopní podnikať a uspieť v konkurenčnom boji 
v celoeurópskom merítku a dokázali využiť silné stránky regiónu a prekonať 
slabé stránky, prípadne riziká v danom regióne . 

 

§ Popíšte účastníkov projektu (typ, odborná/profesijná oblasť a doterajšia úroveň odbornej prípravy, popis 
vykonávaných činností, znevýhodnenia...) a ich špecifické potreby. 
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− Naša škola vždy vytvárala podmienky pre schopných pedagógov 
uplatňujúcich iniciatívu, aktivitu a skúsenosti, získané v spolupráci s 
partnerskými školami.  

Účastníkmi sú odborníci z oblasti odbornej prípravy, ktorí aktualizujú 
a rozširujú svoje odborné spôsobilosti. Ide o učiteľov kľúčových predmetov 
manažment, marketing, informatika,  hospodárska korešpondencia, 
podnikové hospodárstvo a sociálne komunikácie s jazykovými znalosťami. 
Didaktické a praktické skúsenosti získavali aj doterajšou zahraničnou 
spoluprácou s partnermi  vybraných európskych krajín v rámci kontaktov, 
prostredníctvom projektov Transotech a mobilitných projektov našich aj 
partnerských napr. EDLIEN, TIC TEC, NOWIS, EUROPRAX, EUROPRAX 
ADVANCED, INIST  a TRANSMOBIL E. V  projektoch EUROPRAX,  EUROPRAX 
ADVANCED a INIST  išlo o prepojenie medzi vzdelávacou a podnikovou 
sférou.  

 
 

 
 

 
2.2  CIELE PROJEKTU & 

§ Popíšte ciele projektu so zreteľom na vyššie uvedené potreby a stratégiu vašej organizácie, ako aj 
partnerov. 

− V spolupráci s rôznymi firmami krajín EÚ chceme pripravovať odborníkov na 
regionálne podnikanie v našich študijných odboroch Cestovný ruch 
a Medzinárodné podnikanie, pričom ťažiskom v odbore Cestovný ruch 
bude agroturistika a v Medzinárodnom podnikaní orientácia na marketing, 
distribúciu,  nové formy komunikácie a propagácie s dôrazom na malé 
podniky. 
Prioritné ciele sú: 
§ sledovanie súčasných trendov v rámci regiónov v EÚ 
§ porovnanie konkurenčného prostredia 
§ porovnanie tempa rastu a kúpnej charakteristiky trhu 
§ prekonávanie problémov novovzniknutých firiem a  podchytenie 

príležitostí v regionálnom podnikaní 
§ transfer skúseností do obsahovej náplne odborných predmetov 
§ osobnostný a jazykový rozvoj účastníkov projektu a rozvíjanie 

dobrých interpersonálnych vzťahov v rámci partnerských inštitúcií 
 

§ Uveďte, ako nadnárodná mobilita naplní potreby účastníkov a akú pridanú hodnotu dodá ich vzdelávaniu a 
odbornej príprave. 
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− Vyššie odborné štúdium zamerané na medzinárodné podnikanie a 
cestovný ruch je jedinou školou svojho druhu na Slovensku v rámci daného 
typu školy. Skúsenosti z predchádzajúcich projektov hodnotíme ako 
pozitívny prínos odborného rastu pedagogických pracovníkov ako aj kvality 
obsahovej náplne odborných predmetov. Napríklad výsledkom odbornej 
stáže vo Fínsku je aplikácia získaných poznatkov do predmetov Informatika, 
Hospodárska korešpondencia, Komunikácia, Účtovníctvo a Manažment 
s cieľom využitia PC ako prostriedku riadenia a komunikácie. 

Vzhľadom na cieľ (ciele č. 1 a 3 z výzvy) zvýšiť úroveň odbornej prípravy 
študentov, absolventmi našej školy budú mladí ľudia s adekvátnou 
kvalifikáciou na európskej úrovni a s jazykovými zručnosťami, ktoré im 
umožnia uplatniť sa v regiónoch Slovenska v rámci spojenej Európy. 
Od realizácie projektu očakávame, že prispeje k rozvoju a skvalitneniu 
pedagogického obzoru s aplikáciou na: 

§ rozšírenie a inováciu obsahovej náplne odborných predmetov 

§ zlepšenie jazykovej úrovne pedagógov a posilnenie 
medzipredmetových vzťahov v rámci jazykovej a odbornej prípravy 

§ oboznámenie sa s novými riadiacimi metódami,  interpersonálnymi 
vzťahmi, procesom rozhodovania, tvorbou a obehom dokumentácie 
vo firmách, modernými formami komunikácie a prácou s 
informáciami 

 

§ Uveďte, ako predpokladané trvanie stáží/výmen a výber cieľovej krajiny (krajín) napĺňa stanovené ciele. 
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− V predchádzajúcom projekte sme  získané skúsenosti presúvali z teoretickej 
roviny do oblasti praxe.  

Projekt HOPE sa orientuje na krajiny podporujúce malé a stredné 
podnikanie, s rozvinutým cestovným ruchom, s vysokou kvalitou 
doplnkových služieb a so silnou regionálnou politikou.  

Odborné stáže budú absolvovať v každej krajine dvaja učitelia rozličných 
odborných predmetov z dôvodu tímovej spolupráce, skĺbenia predmetov 
a medzipredmetových vzťahov. Cieľom odbornej stáže bude orientovať sa 
vo firmách jednotlivo podľa odborov na rôzne oblasti podnikania, aby sa 
následne obsiahla celá problematika – „Viac hláv viac rozumu“. 

Stáže budú v trvaní jeden až dva týždne v závislosti od ich obsahovej 
náplne. 

Podrobnejší popis odborných stáží je v časti 4/3 stáže/výmeny. 

Počas pobytu na odborných stážach vo vybraných krajinách  

§ Francúzsko, Fínsko, Nemecko, Švédsko, Rakúsko – sa zameriame na 
agroturistiku a osobitosti regionálneho charakteru 

§ Írsko, Anglicko, Portugalsko – sa zameriame na oblasť služieb s 
orientáciou na rozvoj a podporu cestovného ruchu, reklamu, 
dopravu a formy podnikania, ktoré sa u nás zatiaľ nevyužívajú. 

Upriamime pozornosť na: 

§ získanie všeobecných informácií o vyššie uvedených odvetviach 

§ prieskum dodávateľov a kupujúcich 

§ škálu produktov a služieb 

§ rozvojové trendy 

§ získavanie zdrojov na podporu regionálneho podnikania 

Získanými skúsenosťami chceme skvalitniť obsahovú náplň v ťažiskových  
vyučovacích predmetoch. 

 

§ Označte jednu z priorít Výzvy na podávanie projektov 2003/2004 a vysvetlite, ako s touto prioritou súvisia 
plánované aktivity projektu & 

§ 1. Uznávanie vzdelania 
§ 2. Nové formy učenia sa a vzdelávania a základné zručnosti v odbornom vzdelávaní a príprave   
§ 3. Profesijné poradenstvo a orientácia 
 

§ □ 

§ ■ 

§ □ 



 
 

16
 

− Odborné stáže vo vybraných krajinách umožnia: 

§ aplikovať získané skúsenosti v oblasti manažmentu, marketingu, 
hospodárskej korešpondencie,  informatiky a podnikového 
hospodárstva, financií a meny a podnikových financií, techniky 
cestovného ruchu, ekonomiky cestovného ruchu, hospodárskej 
geografie a geografie cestovného ruchu, kúpeľníctva a hotelierstva 
do vyučovacieho procesu  

§ doplniť oblasť špecifickej animácie do adekvátnych predmetov CR 

§  prehlbovať dlhodobé kontakty, ktoré napomáhajú výmene 
skúseností medzi inštitúciami odbornej prípravy, podnikmi, prípadne 
organizáciami tretieho sektoru 

 
• V prípade, že ste už na podobný projekt získali finančnú podporu v rámci programu Leonardo da Vinci, uveďte 

aké nové alebo inovatívne aspekty má podávaný návrh projektu. & 

− Naša organizácia dostala prostriedky na projekt INIST, ktorý sa momentálne 
realizuje. Je zameraný na aplikáciu nových metód a postupov vo 
vyučovacom procese prenesených z prostredia reálnej praxe európskeho 
trhu. 
HOPE je projekt, ktorý nadväzuje na výsledky INIST-u, s ambíciami obohatiť 
a inovovať obsahovú náplň predmetov v súlade s požiadavkami regiónov 
Slovenska v náväznosti na vstup do EÚ. 
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3  PARTNERSTVO & 

 
Každá organizácia môže byť uvedená iba v jednej z nasledujúcich  tabuliek: zapíšte ju do tabuľky (3.1, 3.2 alebo 3.3) zodpovedajúcej 

jej hlavnej aktivite v projekte. 
 
 

PRILOŽTE VŠETKY SÚHLASNÉ LISTY OD PARTNEROV, KTORÉ MÁTE K DISPOZÍCII V DOBE PODANIA NÁVRHU PROJEKTU, ALE ASPOŇ OD  
MINIMÁLNEHO  POČTU PARTNEROV  

 
3.1 INFORMÁCIE O PARTNEROCH ZODPOVEDNÝCH ZA  V Y S L A N I E  ÚČASTNÍKOV  

Riadok A1 v nasledujúcej tabuľke má obsahovať údaje o podávajúcej organizácii a riadok A2 o koordinujúcej organizácii (ak je podávajúca organizácia zároveň koordinátorom 
riadok, A2 sa nevypĺňa). 
 
Č. KÓD 

KRAJINY1 
NÁZOV ORGANIZÁCIE 

 V JAZYKU KRAJINY 
KÓD TYPU 
ORGANIZÁ

CIE 2 

ULICA, ČÍSLO, PSČ, MESTO/OBEC 
 

TELEFÓN 
FAX 

E-MAIL 

POČET 
VYSIELANÝCH 
ÚČASTNÍKOV 

A1 SK Obchodná akadémia Dudova OF Krásnohorská 14 , 851 07, Bratislava ++4212/63531452,  
++4212/63531456, 
culenova@centrum.sk 

14 

A2       
A3       
A4       
A5       
A6       
…       
     Súčet 14 
                                                

1 Použite kódy krajín podľa prílohy č. 3. Okrem riadku A1 (prípadne A2) zoraďte partnerov abecedne podľa krajín. 
2  Použite kódy typov organizácií podľa prílohy č. 4. 

mailto:culenova@centrum.sk
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3.2 INFORMÁCIE O PARTNEROCH ZODPOVEDNÝCH ZA  P R I J Í M A N I E   ÚČASTNÍKOV 

V tejto tabuľke uveďte iba tých partnerov, ktorí skutočne účastníkov prijímajú. Sprostredkujúce organizácie (ktoré účastníkov prijímať nebudú) je potrebné uviesť v tabuľke 3.3. 

Č KÓD 
KRAJINY1 

NÁZOV ORGANIZÁCIE V JAZYKU 
KRAJINY 

KÓD TYPU 
ORGANIZÁCIE 2 

ULICA, ČÍSLO, PSČ, MESTO/OBEC TELEFÓN 
FAX 

E-MAIL 

POČET 
PRIJÍMANÝCH 
ÚČASTNÍKOV 

B1 FI KEMI-TORNIO VOCATIONAL 
COLLEGE 

OF Marina Takalon katu 3, Kemi, 94101 +358-16 258, +358 16 258, 
annikki.pukkonen@tokem.fi 

2 

B2 DE Carl-Severing-Berufskolleg OF Bleichstrasse 12, Bielefeld, D-33607 +49-521 136 6840, +49-521 136 
6842, g.kreis@t-online.de 

0 

B3 DE Wohnstift Marquartstein PME Wurzerweg 1, 832 50 Marquartstein +49-8641 621-0, +49-8641 619 
85,Wohnstift@t-online.de 

1 

B4 DE CVJM Feriendorf PME 36 358 Herbstein +49-6643-582, +49-66-7385 2 
B5 IE Kilkenny PME 5-6 Nassau Street, Dublin 2 +35316777066, +35316773891, 

info@kilkennygroup.com 
2 

B6 AT Hotel Bodner PME A-9821 Oberverllach-Gratschach 11 +4347822091,+4347820914, 
hoelbodner@peak.at 

1 

B7 UK Hopwood Hall College OF Hopwood Campus, Rochdale Road, 
Manchester, M24 6XH, United 
Kingdom 

+44 161 654 66 61, +44 161 654 66 62, 
Sueki@hopwood.ac.uk 

2 

B8 FR Lycée Jean Lurçat  OF Avenue des Gobelins 48, Paris, 75013 +331-440 87020, +331 433 60023, 
gilles.prados@free.fr 

0 

B9 FR Pedra International PME Avenue Jean Paul Coste, Aix-en 
Prvence, 131 00 

+33-4-42915080,+33-4-42915081, 
pedra.inter@wanadoo.fr 

2 

B10 PT SAL – Sistemas de Ar Livre PME Av. Manuel Maria Portela, 40-1 Esq, 
2900-478 SETÚBAL 

+351-265227685, 
+351-265221334,sal@sal.pt 

2 

                                                

1 Použite kódy krajín podľa prílohy č. 3. Partnerov zoraďte abecedne podľa krajín.  

2 Použite kódy typov organizácií podľa prílohy č. 4. 

mailto:annikki.pukkonen@tokem.fi
mailto:g.kreis@t-online.de
mailto:85,Wohnstift@t-online.de
mailto:info@kilkennygroup.com
mailto:hoelbodner@peak.at
mailto:Sueki@hopwood.ac.uk
mailto:gilles.prados@free.fr
mailto:pedra.inter@wanadoo.fr
mailto:+351-265221334,sal@sal.pt
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     Súčet 14 
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3.3 INFORMÁCIE O INÝCH TYPOCH  PARTNEROV 

Upozornenie: uveďte iba tých partnerov, ktorí nevysielajú, ani neprijímajú účastníkov. 

Č. KÓD 
KRAJINY1 

MENO ORGANIZÁCIE V JAZYKU KRAJINY KÓD TYPU 
ORGANIZÁCIE2 

ULICA, ČÍSLO, PSČ, MESTO/OBEC TELEFÓN 
FAX 

E-MAIL 
C1      
C2      
C3      
C4      
C5      
…      
 
                                                

1 Použite kódy krajín podľa prílohy č. 3.  Partnerov zoraďte abecedne podľa krajín. 
2 Použite kódy organizácií podľa prílohy č. 4. 
 



 

 
 

22

 
3.4 PODROBNÝ POPIS PARTNEROV & 

3.4.1 PARTNERI VO VYSIELAJÚCEJ KRAJINE  

Dodržujte poradie partnerov podľa tabuliek 3.1 a 3.3 a použite rovnaké označenie 
 

A1 PODÁVATEĽ: Popíšte vašu organizáciu a vašu úlohu ako podávateľa 

−Voš vznikla ako tretí stupeň odborného vzdelávania v roku 1992 ako 
experimentálne pomaturitné štúdium nového typu v rámci realizácie 
podprogramu PHARE „Rozvoj neuniverzitného vysokého školstva „. Tento typ 
6 semestrálneho štúdia vyplynul zo stavu sociálno-ekonomického vývoja, 
stavu a potreby nových pracovných síl. Štúdium prebieha dennou formou 
systémom prednášok a seminárov povinných a výberových predmetov. 
Dôraz sa popri teoretických predmetoch kladie na prax študentov v trvaní 1 
mesiac v 2. ročníku a 5 mesiacov v treťom.  Voš podporila projekt 
„Alternatívne vysoké školstvo“ a otvorila vzdelávacie možnosti prevažne 
prakticky orientovaným komunikatívnym a flexibilným  mladým ľuďom. 
Počtom študentov a pedagógov sa radíme medzi menšie školy 
s možnosťou rýchlo reagovať na zmeny požiadaviek reálnej praxe na 
absolventov. Dôkazom je postupné zavedenie dvoch nových študijných 
odborov. V roku 1996 odboru Medzinárodné podnikanie a v súčasnosti 
pripravovaného odboru „realitné kancelárie“. Náš systém vzdelávania je 
otvorený pre nové aktivity, skúsenosti a spoluprácu. 

Ako podávatelia projektu sa zameriavame hlavne na mobilitu študentov 
a pedagógov.  

 

 

 U každého z partnerov (vrátane koordinujúcej organizácie, ak v projekte figuruje) popíšte hlavné aktivity, 
skúsenosti v nadnárodnej mobilite, rolu a úlohy v rámci partnerstva. Vysvetlite dôvody, prečo s nimi 
spolupracujete. 

 Maximálne  15 riadkov na partnera. 

 

A2 −  

 

A3 −  

 

A4 −  

 

A5 −  
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… −  

 

C1 −  
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3.4.2 PARTNERI V PRIJÍMAJÚCEJ KRAJINE/ KRAJINÁCH 

Dodržujete poradie partnerov podľa tabuliek 3.2 a 3.3 a použite rovnaké označenie 
 

 U každého z partnerov (vrátane koordinujúcej organizácie, ak v projekte figuruje) popíšte hlavné aktivity, 
skúsenosti v nadnárodnej mobilite, rolu a úlohy v rámci partnerstva. Vysvetlite dôvody, prečo s nimi 
spolupracujete. 

 Maximálne  15 riadkov na partnera. 

B1 −Kemi-Tornio Vocational College  je dlhodobým partnerom našej školy 
v oblasti zahraničných aktivít, ako boli mimo projektu LDV z vlastných 
zdrojov realizované výmeny učiteľov a študentov. Na tieto sme úspešne 
nadviazali prvým projektom LDV TIC TEC v roku 1998. Odvtedy 
spolupracujeme aj na realizácii ďalších mobilitných projektov. Kemi-Tornio 
Vocational College sa spolu s nami zúčastnilo aj pilotného projektu 
Transotech. Škola má širokú škálu študijných odborov a zároveň aktívne 
spolupracuje s mnohými školami v zahraničí. 

 

 

B2 − S partnerom v Nemecku – Carl-Severing-Berufskolleg sme spolupracovali 
na medzinárodnom projekte Transotech, ktorého koordinátorom bola táto 
škola. V rámci nových učebných metód (Future Workshop, C.O.C.), ktoré 
tento projekt vyvinul, sme formou výmen učiteľov, študentov 
a uplatňovaním týchto metód vo vyučovacom procese spolupracovali aj 
na realizácii našich predchádzajúcich projektov. 

 

 

B3 −Wohnstift Marquartstein je penzión pre umelcov na dôchodku. Poskytuje 
komplexné služby: ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť, kultúrne 
a športové vyžitie pre svojich zákazníkov.   

 

 

 

B4 − Prázdninové centrum CVJM Feriendorf 36358 Herbstein  fungujúce počas 
celého roka  poskytuje široké možnosti  pre voľný čas, šport, aktivity v 
prírode pre všetky vekové a záujmové skupiny. Infraštruktúra tohto 
zariadenia je detailne vypracovaná a overená dlhodobou prevádzkou. 
Poskytuje okrem ubytovania a stravy nasledovné služby: športoviská 
každého druhu, amfiteáter, starostlivosť o zvieratá, ručné práce, aktivity 
v prírode, počítačové semináre atď. 
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B5 − Kilbary  Business Park Dublin Hill Park je obchodné centrum, ktoré má 
viaceré zariadenia ubytovacieho a reštauračného alebo catteringového 
charakteru. Okrem bežných reštauračných služieb sú v programe i zvláštne 
stravovacie služby zdravotného charakteru, wellnes štúdio a ubytovanie pre 
telesne postihnutých. Catteringové služby poskytuje jeden z podnikov pre 
zvláštne príležitosti ako sú rodinné, firemné oslavy, konferencie, semináre 
a školenia pre vlastných zamestnancov. 

 

B6 - Hotel Bodner – Obervellach 
Tento malý podnik rodinného typu ponúka reštauračné a ubytovacie služby 
so širokou škálou doplnkových služieb návštevníkom daného alpského 
regiónu v „rodinnej atmosfére“ , a to hlavne v zimnom a letnom období. 
Podnik okrem tradičných služieb v rámci cestovného ruchu poskytuje aj 
nové kombinované aktivity v závislosti od štruktúry a záujmov klientely. 
 

 

B7 − Hopwood Hall College v Rochdale poskytuje širokej komunite 
akademické, technické, učňovské vzdelávanie a kurzy. „The School of 
Business, Sport and Tourism“ je jednou z piatich škôl veľkého vzdelávacieho 
komplexu v regióne severného Manchasteru. S touto organizáciou sme 
spolupracovali na projekte Transotech v rámci nových učebných metód 
(Future Workshop, C.O.C.), ktoré tento projekt vyvinul. 

 

B8 − Lycée Jean Lurcat patrí takisto ako predchádzajúca organizácia 
k dlhodobým partnerom našej školy. Máme podobnú organizačnú štruktúru 
a spolupracujeme v dvoch líniách - na úrovni stredných škôl 
a pomaturitného štúdia. Vzájomne sme sa podieľali na  realizácii ich 
a našich  predchádzajúcich projektov. 

 

B9 - Pedra International - so sídlom v Aix-en-Provence - je organizácia s 
rôznorodými aktivitami v oblasti hotelierstva a turistiky, rozvoja regiónov, 
profesnej orientácii, v komunikačných a informačných technológiách. V 
spolupráci s ďalšími partnerskými krajinami a podnikmi pôsobiacimi v 
regióne vypracovala projekt orientovaný na mobility mladých sezónnych 
pracovníkov v cestovnom ruchu.  

 

B10 – SAL – Sistemas de Ar Livre  je agentúra pre propagáciu, animáciu 
a doplnkové služby v cestovnom ruchu.  

 

B11   

B12   

B13   

B14   

 

… −  

 

C2 −  
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C… −  
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4 PRIEBEH STÁŽE/VÝMENY 
 

4.1 VÝBER ÚČASTNÍKOV & 

§ Popíšte kritériá a proces výberu účastníkov. 

− Kritériom pre výber účastníkov je ich odbornosť,  zameranie na kľúčové 
predmety a jazyková spôsobilosť. Každej stáže/výmeny sa zúčastnia dvaja 
odborníci z oblasti odbornej prípravy v trvaní   jedného až dvoch týždňov. 
Stáž bude prebiehať vo viacerých fázach v rámci časového trvania 
projektu (12 mesiacov). Jej obsah bude zameraný na špecifickú podobu 
jednotlivých partnerských inštitúcií.  

Účastníci odborných stáží sú pedagógovia, ktorí sú garantmi odborného 
vzdelávania. Náplňou ich práce je okrem vyučovacieho procesu aj 
aplikovanie nových poznatkov   pri príprave mladých ľudí na ich povolanie 
a osobnostný a profesný rast. 

 

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

− S vypracovaným projektom, ktorý bude k dispozícii aj na preštudovanie,  
oboznámime potenciálnych účastníkov na špeciálnom seminári. Príležitosť 
k odbornému rastu je samozrejmou motiváciou našich pedagógov. 

 

 
4.2 PRÍPRAVA ÚČASTNÍKOV & 

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

− 
Účastníci sa budú pripravovať jazykovo aj odborne formou samoštúdia a 
vzájomnou výmenou vedomostí. 

 

 

4.3 STÁŽ/VÝMENA & 

§ Uveďte predpokladaný pracovný program stáže/ výmeny pre každý turnus1  

                                                

1 t. j. skupina stáží alebo výmen, ktoré majú rovnaké charakteristiky: rovnaká prijímajúca krajina, rovnaký jazyk, rovnaký čas konania 
stáže alebo výmeny. 
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− Region Tornio – Haparanda 

August – september 2004 

Program - 2 týždňová stáž v zariadeniach cestovného ruchu zameraných 
na poskytovanie ubytovania v chatkách, kempingoch a na farmách 
s dôrazom na doplnkové služby charakteristické pre daný región, 
propagáciu a podporu z hľadiska regionálnej politiky. Stážisti sa budú 
zaoberať aj problematikou cezhraničnej spolupráce a vysporiadaním sa 
s rozličnými menami, nakoľko daná oblasť je regiónom ležiacim vo Fínsku 
a Švédsku.  

Prvé 3 dni pobytu navštívia učitelia firmy vo Švédsku v okolí Haparandy 
a Palogarden – ich úlohou je zistiť doplnkové aktivity a možnosti 
agroturistiky, prípadne ďalšie regionálne formy podnikania. 

5. – 6. deň sa budú orientovať na podobnú problematiku na Fínskej strane – 
(Tervola, Vojakkala) posilnenú o ľudovú výrobu a doplnkové aktivity 
orientované na prácu v dielňach ľudovej tvorivosti.  

7. – 8. deň - okolie Kemi a aktivity priamo v Kemi v oblasti s pomerne malým 
percentom nezamestnaných. 

9. deň - oboznámenie sa s projektmi regionálneho rozvoja a ich 
financovaním. 

10. – 11. deň - konzultovanie propagácie regiónu, využitie IT technológií na 
propagáciu, konzultácia s vyučujúcimi IT o obsahovej náplni odborných 
predmetov aplikovaná informatika a sociálna komunikácia. 

12. – 13. deň – konzultácia s vyučujúcimi orientovanými na cestovný ruch. 
Obsahová náplň predmetov techniky cestovného ruchu, podnikového 
hospodárstva  a marketingu. 

1. a 14. deň je cesta. 
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 Nemecko 

Doba pobytu 14 dní - september-október 

 Prázdninové centrum CVJM Feriendorf 36358 Herbstein  fungujúce počas 
celého roka  poskytuje široké možnosti  pre voľný čas, šport, aktivity v 
prírode pre všetky vekové a záujmové skupiny. Infraštruktúra tohto 
zariadenia je detailne vypracovaná a overená dlhodobou prevádzkou. 
Poskytuje okrem ubytovania a stravy nasledovné služby: športoviská 
každého druhu, amfiteáter, starostlivosť o zvieratá, ručné práce, aktivity 
v prírode, počítačové semináre atď. Pre učiteľov  VOŠ  je Herbstein veľmi 
zaujímavý z hľadiska  organizácie a fungovania tohto komplexu. Je 
príkladom, ako rozvíjať región a vytvárať pracovné možnosti v regióne. 
Pobytom v Herbsteine získajú učitelia možnosť nahliadnuť do organizácie 
nadštandartných služieb, ktoré sú v našich regiónoch ešte neznáme. 
Prenosom skúseností  do jednotlivých odborných predmetov – marketing, 
manažment, technika cestovného ruchu, geografia cestovného ruchu 
pripravíme študentov pre podobné projekty v našich regiónoch. 

 

Program: 
 

1.- 3. deň – zoznámenie sa s manažérmi firmy a manažmentom celého 
podniku  ako i s manažérmi jednotlivých pracovísk, špecifiká manažérskej 
činnosti. 

 

4.- 6. deň – teoretické oboznámenie sa s geografickými danosťami okolia, 
ponuky výletov pre špecifickú klientelu. 

 

7.- 9. deň – prieskum klientely – deti každého veku, rodiny, ženy, seniori, 
telesne postihnutí. Spôsoby reklamy a marketingové aktivity. 

 

10. – 14. deň – zameranie sa na tzv. mestskú  klientelu, agroturistika a jej 
vplyv na daný región. 
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 Írsko  

Doba pobytu 14 dní – november – december 2004 

Kilbary  Business Park Dublin Hill Park je obchodné centrum, ktoré má 
viaceré zariadenia ubytovacieho a reštauračného alebo catteringového 
charakteru. Cirkuláciou  v týchto zariadeniach získajú učitelia prehľad o ich 
fungovaní, oboznámia sa s dostupným know – how. Okrem bežných 
reštauračných služieb sú v programe i zvláštne stravovacie služby 
zdravotného charakteru, wellnes štúdio a ubytovanie pre telesne 
postihnutých. Catteringové služby poskytuje jeden z podnikov pre zvláštne 
príležitosti ako sú rodinné, firemné oslavy, konferencie, semináre a školenia 
pre vlastných zamestnancov. Okrem mnohých iných podujatí bola firma 
hostiteľom pre Miss World. Party service poskytuje táto firma bežne. V našich 
regiónoch a podmienkach sa táto služba zatiaľ nevyužíva. Zavedením 
týchto „noviniek“ do odborných predmetov hotelierstvo a technika 
cestovného ruchu pripravíme absolventov na to, aby vo svojej budúcej 
práci  dokázali vytvoriť nové pracovné príležitosti  v regiónoch. 

Program: 

1. – 3.  deň – Kilbary business Park  

-   oboznámenie sa s ponukami a pobočkami 
- získanie dostupných informácií o založení podniku 
- vysvetlenie silných a slabých stránok v danom podniku 
- know-how firmy 
- využitie PC ako prostriedku riadenia firmy 
- prieskum veľkosti trhu 
- organizačná štruktúra firmy 

4. – 7.  deň – Market Cross Centre – Kilkenny City 

- catteringové služby – teoretické a praktické informácie 
- distribúcia služieb a ich dosah na klientov pomocov PC 
- spolupráca s dodávateľmi prostredníctvom PC 
- dostupné firemné doklady 

8. – 12.  deň – Market Cross Centre – Galway  

- party servis : know – how tejto služby 
- požiadavky klientely 
- reklama a propagácia služieb 
- účasť na príprave akcie 

12. – 14.  deň – návrat do Killbarry Business Park 

- zhrnutie poznatkov z navštívených pobočiek 
- oboznámenie sa s prostriedkami konkurenčného boja 
- porovnanie služieb v EÚ a v SR 
- vplyv a dosah pracovnej ponuky na región 



 

 
 

31

 Rakúsko - Nemecko 
Doba pobytu – 14 dní november – december 2004 

Hotel Bodner – Obervellach 
Tento malý podnik rodinného typu ponúka reštauračné a ubytovacie služby 
so širokou škálou doplnkových služieb návštevníkom daného alpského 
regiónu v „rodinnej atmosfére“ , a to hlavne v zimnom a letnom období. 
Podnik okrem tradičných služieb v rámci cestovného ruchu poskytuje aj 
nové, kombinované aktivity v závislosti od štruktúry a záujmov klientely. 
Wohnstift Marquartstein – nachádza sa v blízkosti hraníc s Rakúskom, je 
komplex penziónov poskytujúcich trvalý alebo prechodný pobyt seniorom. 
Okrem maximálneho pohodlia a ozajstného pocitu domova ponúka svojim 
klientom okrem tradičných služieb aj mimoriadne prepracovaný systém 
doplnkových služieb, ktorý je určený na maximálne uspokojenie 
špecifických potrieb tejto vekovej kategórie. 
Program pracovného pobytu: 

1. deň – príchod 
 2.– 4. deň – stáž v hoteli je zameraná na prieskum komplexu služieb 
poskytovaných v danom podniku s dôrazom na: 

• organizačnú štruktúru 
• profesnú a vekovú štruktúru zamestnancov 
• spôsoby a zdroje financovania podniku 
• využitie  podporných fondov EÚ, resp. štátnych alebo 

regionálnych podporných fondov 
• spôsoby propagácie  
• cenotvorbu podnikových služieb 
• vplyv podniku na rozvoj regiónu 

 
5. – 6. deň  - návšteva doplnkových zariadení a štúdium nových 
doplnkových služieb s dôrazom na: 

• kultúrno-zábavné služby 
• rehabilitačné služby 
• služby rekreačno-športového charakteru 
• služby pre služobne cestujúcich 
• obchodnú vybavenosť podniku 

 
7. deň – presun do strediska Marquartstein 
 
8. – 11. deň – stáž sa zameriava na štúdium :  

• charakteristických čŕt regiónu 
• využitie regionálnych špecifík v službách poskytovaných daným 

podnikom 
• organizačnú štruktúru podniku 
• štruktúru zamestnancov s dôrazom na vzdelanostnú úroveň 

zamestnancov 
• marketing 
• spôsob propagácie 
• financovanie podniku a využitie existujúcich dotácií resp. 

subvencií 
 
12. – 13. deň – prieskum špeciálnych doplnkových služieb, určených 
vekovej kategórii seniorov 
 
14. deň - odchod  
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 Anglicko 

Doba pobytu – 14 dní február – marec 2005 

Hopwood Hall College v Rochdale poskytuje širokej komunite akademické, 
technické, učňovské vzdelávanie a kurzy. „The School of Business, Sport and 
Tourism“ je jednou z piatich škôl veľkého vzdelávacieho komplexu v regióne 
severného Manchasteru. Tento partner nám umožňuje odbornú stáž vo 
viacerých obchodných centrách so zameraním na skladovanie, balenie 
a distribúciu produktov a na marketing, hlavne marketing maloobchodu 
a marketingovú komunikáciu. 
1. deň príchod 
2. deň pobyt v partnerskej organizácii, upresnenie programu stáže 
3. – 10. deň  odborná stáž  v anglických obchodných reťazcoch- Morrisons 
– rozličný tovar, Marks & Spencer´s – veľký národný reťazec s tovarom vyššej 
kvality, D2 – mladá móda, Mark1- s prepracovanou cenovou politikou 
11. -  13. -  deň Asda – člen skupiny Wal-Mart, medzinárodný obchodný 
reťazec supermarketov s odevami, domácimi potrebami a potravinami. 
14. deň odchod 
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 Francúzsko 

Doba pobytu – 14 dní apríl – máj 2005 

Región Provence - Côte d´Azur 

Pedra International - so sídlom v Aix-en-Provence - je organizácia s 
rôznorodými aktivitami v oblasti hotelierstva a turistiky, rozvoja regiónov, 
profesnej orientácii, v komunikačných a informačných technológiách. V 
spolupráci s ďalšími partnerskými krajinami a podnikmi pôsobiacimi v 
regióne vypracovala projekt orientovaný na mobility mladých sezónnych 
pracovníkov v cestovnom ruchu. Vyzbrojuje ich vedomosťami o 
podmienkach zamestnanosti v Európe a vzdeláva v oblasti geografie, 
kultúry a histórie jednotlivých krajín.   

Institut Mediterranée du Litoral sídli v Marseille. Tento inštitút v spolupráci s 
ďalšími krajinami pracuje na projekte týkajúcom sa agroturistiky. V rámci 
neho pomáha pri zakladaní mikropodnikov v sektore turizmu, vzniku siete 
malých podnikov so zameraním hlavne na zamestnanosť mladých ľudí a 
žien v regióne. 

Program: 

Dvojtýždňová stáž sa týka návštevy dvoch partnerov - Pedra International 
so sídlom v Aix-en-Provence a následne Institut Mediterranée du Litoral v 
Marseille. 

1. deň - cesta Bratislava - Aix-en-Provence 

2.-5. deň - počas týchto štyroch dní sa naši pedagógovia oboznámia s 
prácou Pedra International a sústredia sa na zbieranie informácií o 
organizačnej štruktúre inštitúcie, o spolupráci s inými organizáciami na 
regionálnej, ale i celonárodnej, prípadne medzinárodnej úrovni, o 
metódach vedenia dokumentácie, o udeľovaní certifikátov, o ich 
marketingu a propagácii, o spôsobe prípravy pracovníkov v oblasti 
cestovného ruchu, ako aj o spôsobe organizácie štúdia, kurzov a iných 
vzdelávacích aktivít. 

6. - deň presun Aix-en-Provence - Marseille 

7.-13. deň - počas tohto pobytu sa naši pedagógovia oboznámia so 
spôsobom vytvárania siete mikropodnikov zameraných na agroturistiku v 
rámci regiónu, s úrovňou pôsobenia v krajine, s prípravou pracovníkov v 
oblasti cestovného ruchu, ako aj so spôsobom organizácie štúdia, kurzov a 
iných vzdelávacích aktivít, navštívia už vzniknuté podniky, oboznámia sa so 
spôsobom financovania, ich marketingovými technikami a plánovaním. 

14. deň - cesta Marseille - Bratislava 
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 Portugalsko 

Doba pobytu 14 dní apríl – máj 2005 

Program - 2 týždňová stáž v zariadeniach cestovného ruchu zameraných 
na poskytovanie doplnkových služieb charakteristických pre daný región,  
ich propagáciu a podporu z hľadiska regionálnej politiky, organizačnú 
a obsahovú náplň pobytov. Plánujeme stážovať v regióne Lisabon, ktorý 
má množstvo aktivít v cestovnom ruchu zameraných na prírodu a vodnú, 
cyklistickú, prípadne pešiu turistiku.  

Termín stáže je určený mimo hlavnej sezóny, aby pracovníci firiem mali čas 
a priestor venovať sa našim účastníkom.  

1. deň príchod  

2. – 8. deň Setubal – agentúra pre propagáciu, animáciu a doplnkové 
služby v cestovnom ruchu SAL – Sistemas de Ar Livre štúdium aktivít, 
porovnanie s možnosťami na Slovensku, najžiadanejšie programy 
a doplnkové služby. 

9. – 13. deň Belas v blízkosti Lisabonu – organizácia Cabra Montez – Eventos 
Alternativos e Animacao Turistica – zameranie na možnosti cykloturistiky, 
kanoistiky, speleológie, pešej turistiky, adrenalínových športov a ďalších 
doplnkových aktivít.  

14. deň cesta späť. 

  

 

§ Popíšte kroky, ako ste s prijímajúcimi partnermi dohodli a odsúhlasili obsah navrhovaných stáží/ výmen z 
hľadiska odbornej prípravy. 

− Prepojením so vzdelávacími inštitúciami podobného charakteru sme 
v krajinách Francúzsko, Fínsko, Nemecko a Anglicko získali prehľad 
o firmách a podnikoch, ich charaktere a potrebách. 

Ďalším zdrojom našich kontaktov boli účastníci projektov INIST a EUROPRAX 
ADVANCED. 

S firmami sme nadviazali kontakt ( telefonicky, e- mailom, osobne v rámci 
výstavy Slovakia Tours, prostredníctvom veľvyslanectiev jednoltlivých krajín,) 
a vzájomne sme dohodli požiadavky, podmienky ako i konkrétny obsah 
stáží. 

 
 

 

4.4 TÚTORSTVO A MENTORSTVO & 
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§ Tútorstvo: Akým spôsobom a ako často bude priebeh stáže/výmeny monitorovaný?  

§  

− Stáže budú uskutočňované formou služobných ciest, a nakoľko ide 
o pracovníkov našej organizácie, monitoring spadá do kompetencie 
vedenia organizácie. 

O výsledkoch a obsahu každej pracovnej cesty budú jej účastníci 
informovať vedenie školy, Metodické centrum  mesta Bratislavy, ŠIOV, ŠPÚ 
A VÚC. 

 

 

§ Mentorstvo : Kto bude monitorovať pracovný program a napredovanie účastníkov? Akým spôsobom?  

− Každá stáž bude mať presne vymedzený pracovný program, ktorý je 
popísaný v bode 4.3. Tento program vznikol v rámci vzájomnej spolupráce 
s partnermi, pričom presný priebeh a účasť na ňom, ako i napredovanie 
bude následne monitorovať prijímajúca firma a  vedenie našej organizácie. 

 

 
4.5 STRATÉGIA UZNANIA NADOBUDNUTÝCH ZRUČNOSTÍ & 

• Ako sa zabezpečí potvrdenie absolvovania a uznanie stáže/ výmeny ako súčasti  odborného vzdelávania a prípravy 
alebo vykonávanej práce? Kto potvrdí nadobudnuté zručnosti? Akú oficiálnu hodnotu bude mať toto potvrdenie 
alebo certifikát? (Ak máte vytvorený vzor tlačiva alebo dokumentu, ktorý budete používať, priložte ho.)  

− Vysielajúca organizácia po absolvovaní stáže vyhotoví potvrdenie, ktorého 
súčasťou bude: 

§ trvanie stáže 

§ konkrétna činnosť  

§ nadobudnuté zručnosti 

§ úroveň spolupráce 

Toto potvrdenie bude po návrate predložené MCMB, ŠIOV, ŠPÚ a VÚC 
 
• Ak budete používať EUROPASS, ako zabezpečíte  správne vyplnenie tohto dokumentu? 

− Nebudeme používať EUROPASS 

 
 

4.6 PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE PROJEKTU & 

• Popíšte proces a metódy hodnotenia projektu. Uveďte osoby zodpovedné za hodnotenie.  
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− Účastníci po absolvovaní stáže vypracujú návrh aplikácie získaných 
poznatkov a skúseností do vyučovacieho procesu. Podrobne informujú 
o priebehu stáže a odovzdajú správu o uskutočnených aktivitách. Na 
základe toho vedenie školy, MCMB, VÚC, ŠPÚ a ŠIOV zhodnotia a zvážia 
možnosti zakomponovania výsledných poznatkov z praxe do obsahovej 
náplne jednotlivých predmetov. 
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4.7 ÚDAJE O TURNUSOCH  

Do tejto tabuľky uveďte vysielaných účastníkov aj prichádzajúcich študentov (ak sa v projekte vyskytujú). 
Stáže a výmeny uvádzajte podľa turnusov, t.j. skupín stáží a výmen s rovnakými charakteristikami: rovnaká prijímajúca krajina, rovnaký cieľový jazyk, rovnaký čas konania stáže 
alebo  výmeny 
Pre každý turnus použite len jeden riadok. 
 

ČASOVÝ ROZVRH STÁŽE/VÝMENY 

 
Turnus 
č. 

Vysielajúca 
krajina1 

Prijímajúca 
krajina1 

Cieľový 
jazyk/y 2 

Predpokladané 
trvanie4  

(v týždňoch) 

Dátum 
začiatku 

stáže/výmeny 

Dátum konca 
stáže/výmeny 

 
Celkový 
počet 

účastníkov 

Počet účastníkov, 
pre ktorých  
požadujete 

financovanie 
prípravy3 

Počet zdravotne 
postihnutých 

účastníkov, pre 
ktorých 

požadujete 
dodatočné 

financovanie 

Počet 
sprevádzajúcich osôb, 
pre ktoré požadujete 
dodatočné 
financovanie 

1 SK FI, SE EN, DE 2 AUG 2004 SEPT 2004 2 0 0 0 
2 SK DE DE 2 SEPT 2004 OKT 2004 2 0 0 0 
3 SK IE EN 2 NOV 2004 DEC 2004 2 0 0 0 
4 SK AT, DE DE 2 NOV 2004 DEC 2004 2 0 0 0 
5 SK UK EN 2 FEB 2005 MAR 2005 2 0 0 0 
6 SK FR FR, EN 2 APR  2005 MAY 2005 2 0 0 0 
7 SK PT EN, FR 2 APR  2005 MAY 2005 2 0 0 0 
      Súčet 14 0 0 0 

                                                

1 Použite kódy krajín podľa prílohy č. 3. 
2 Použite kódy jazykov podľa prílohy č. 5. 
3 Finančnú pomoc Európskeho spoločenstva na pedagogickú, kultúrnu a jazykovú prípravu je možné žiadať len pre stáže.  
4 Predpokladanú dĺžku turnusu stáží/výmen vyjadrite v týždňoch.  V rámci rovnakého turnusu musíte vyjadriť dĺžku jednej stáže/výmeny, nie celkový počet týždňov pre všetky stáže/výmeny (napr. pre turnus s tromi účastníkmi na 12 týždňov 

vyznačíte 12, nie 3x12=36)   
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V PRÍPADE POTREBY PRIDAJTE ĎALŠIE STRANY  
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5 MANAŹMENT PROJEKTU & 

 
§ Popíšte navrhovaný pracovný plán a časový harmonogram projektu. Popíšte štruktúru manažmentu 

projektu vrátane zmluvných vzťahov a finančných aspektov1.  

− . 
Partneri nám umožnia: 
§ oboznámiť sa podrobnejšie s filozofiou firmy 
§ zistiť možnosti financovania z prostriedkov na rozvoj regiónu 
§ prehliadku firmy s výkladom 
§ prehliadku jednotlivých oddelení podľa záujmu účastníkov 
§ spoznať organizačnú štruktúru firmy 
§ sledovať distribučnú politiku firmy 
§ nahliadnuť do tvorby a obehu dokumentov a do systému 

spracovávania agendy 
§ oboznámiť sa s motiváciou zamestnancov firmy 
§ porovnať sociálne zábezpeky pracovníkov firmy u nás a v zahraničí 

Časový harmonogram prípravy a organizácie projektu: 
august – september 2004 pracovná cesta dvoch pedagógov do Fínska 

a Švédska 
zodpovedná Mgr. Mariana Milosavljevičová  

 september – október 2004 - pracovná cesta dvoch pedagógov do 
Nemecka  
zodpovedná   Mgr. Zuzana Ficeková  

november – december 2004 - pracovná cesta dvoch pedagógov do Írska, 
zodpovedná Ing. Mária Čulenová 

november – december 2004 pracovná cesta dvoch pedagógov do 
Rakúska  
zodpovedná PhDr. Ing. Sylvia Bukovová 

február – marec 2005 pracovná cesta dvoch pedagógov do Anglicka 
zodpovedná Mgr. Mariana Milosavljevičová 

apríl – máj  2005   pracovná cesta dvoch pedagógov do Francúzska 
zodpovedná Mgr. Mária Partová 

apríl – máj  2005  pracovná cesta dvoch pedagógov do Portugalska 
zodpovedná Ing. Mária Čulenová 

Poznatky a výsledky z pracovných ciest sa budú priebežne konfrontovať, 
diskutovať a vhodné a kvalitné modely, prípadne časti  overovať v praxi.  

 
                                                

1  Priložte relevantné podporné dokumenty  
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6 DISEMINÁCIA & 

 

• Ako budete rozširovať výsledky vášho projektu a ako ich sprístupníte iným organizáciam na sektorovej, regionálnej, 
národnej alebo nadnárodnej úrovni?  

− O skúsenostiach získaných tvorbou a realizáciou projektu budeme 
informovať v rámci Slovenska predovšetkým školy podobného typu, i keď 
s iným zameraním, ale rovnakým systémom zabezpečovania praxe, na 
pravidelných stretnutiach vyšších odborných škôl združených v ZVOŠ 
(Združenie vyšších odborných škôl). 
O projekte budeme informovať: 

§ prostredníctvom článkov v Slovenskom stenografe  

§ v elektronických médiách 
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7 CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU (MUSÍ BYŤ POVINNE VYPLNENÝ A  MUSÍ ZAHŔŇAŤ AJ NÁKLADY NA  PRICHÁDZAJÚCICH ŠTUDENTOV, AK SA V PROJEKTE 
VYSKYTUJÚ). & 

 
PREDPOKLADANÉ FINANCOVANIE 

 
Všetky sumy musia byť uvedené v Euro. PREDPOKLADANÉ 

NÁKLADY Grant požadovaný z 
programu Leonardo da 

Vinci 

Vlastné zdroje 
partnerov 

Iné zdroje z 
Európskeho 

spoločenstva1 

Iné 

Manažment a monitoring 700 700 0   
Cestovné a diéty na prípravu a vyhodnotenie 
malých projektov2 - ak je možné uplatniť si túto 
položku  

  0   
Manažment a 
monitoring  

Medzisúčet 700 700 0   
Cestovné: a) účastníci 3 770 3 770 0   

  b) sprevádzajúce osoby 0 0 0   

Poistenie:  a) účastníci 168 168 0   

  b) sprevádzajúce osoby 0 0 0   

Diéty:                     a) účastníci 15 890 14 000 1 890   
                      b) sprevádzajúce osoby 0 0 0   

Mobilita3 

Medzisúčet 19 828 17 938 1 890   
Pedagogická, kultúrna a jazyková príprava4 150 150 0   Iné 
Medzisúčet 150 150 0   

 Celkový súčet 20 678 18 788 1 890   
Príspevok na prípravu návrhu projektu (iba ak organizácia je malý a stredný podnik /MSP/, ktorý podáva návrh projektu po prvý raz) 5  
 

 
                                                

1 Platí iba pre asociované krajiny. 
2 Preštudujte si podmienky financovania týchto nákladov v Administratívnej a finančnej príručke pre mobility (kontaktujte  národnú agentúru). 
3 V tejto časti tabuľky uveďte náklady na mobilitu sprevádzajúcich osôb, ak je ich účasť nevyhnutná. 
4 Finančná podpora Európskeho spoločenstva na pedagogickú, kultúrnu a jazykovú prípravu je možná iba pri stážach. 
5 Pedagogická, kultúrna a jazyková príprava a príspevky pre MSP nemôžu byť vyššie ako 10% z celkovej sumy požadovanej z programu Leonardo da Vinci.  
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DOPLNKOVÉ TABUĽKY & 
VYPLŇTE LEN V PRÍPADE,  AK SA VZŤAHUJÚ NA PROJEKT 

 

Ak máte nejasnosti pri vypĺňaní prihlášky, kontaktujte Národnú agentúru Leonardo da Vinci.  

8 INÉ PROJEKTY, KTORÉ PRIAMO SÚVISIA S TÝMTO NÁVRHOM PROJEKTU 

 
8.1 RECIPROCITA 

• Uveďte všetky návrhy mobilitných projektov v rámci programu Leonardo da Vinci, ktoré súvisia s vaším návrhom a boli 
podané v tomto roku v jednej alebo viacerých partnerských krajinách ako súčasť recipročných stáží alebo výmen.   

 
KRAJINA1 PODÁVAJÚCA ORGANIZÁCIA NÁZOV NÁVRHU PROJEKTU 

   
   
   
   

 

§ Ak nebude recipročný projekt vo svojej krajine schválený, aký to bude mať vplyv na váš projekt? 

−  

 
 

8.2 KOMBINOVANÉ NÁVRHY PROJEKTOV PODANÉ V TOMTO ROKU  

• Uveďte návrhy iných typov projektov v rámci programu Leonardo da Vinci (napr. pilotné alebo jazykové projekty) 
podaných v tomto roku, ktoré sú spojené  (kombinované) s vaším návrhom projektu.  
TYP 

PROJEKTU, 
AKTIVITA 

KRAJINA 
PODANIA 1 

PODÁVAJÚCA ORGANIZÁCIA NÁZOV NÁVRHU PROJEKTU  

    
    
    
    

 
 
 

                                                

1  Používajte kódy krajín podľa prílohy č. 3.  
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8.3 INÉ PROJEKTY PRIAMO SÚVISIACE S TÝMTO NÁVRHOM PROJEKTU  

• Uveďte, či vaša organizácia, alebo niektorý z vašich partnerov získal v posledných piatich rokoch od Európskeho 
spoločenstva finančnú podporu na projekt priamo súvisiaci s týmto návrhom projektu.  

 
 

ROK 
 

PROGRAM 
ALEBO 

INICIATÍVA 

 
KONTAKTNÁ 
ORGANIZÁCIA 

 
IDENTIFIKAČNÉ 

ČÍSLO 

 
NÁZOV PROJEKTU 

ORGÁN, KTORÉMU 
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9 NÁVRHY PROJEKTOV ZAHŔŇAJÚCE “PRICHÁDZAJÚCICH ŠTUDENTOV” & 

 
Ak váš návrh projektu zahŕňa finančné prostriedky pre “prichádzajúcich študentov” (overte si v národnej agentúre, či táto 
možnosť vo vašej krajine prichádza do úvahy): 
 
§ Popíšte opatrenia, ktoré zabezpečia, že vás budú vaši partneri pravidelne informovať o všetkých 

prebiehajúcich alebo nových mobilitných projektoch, ktorých sa zúčastňujú alebo v budúcnosti zúčastnia, 
aby sa predišlo dvojitému financovaniu rovnakej stáže/výmeny.  

−  

 
§ Predpokladané celkové náklady týkajúce sa prichádzajúcich študentov. & 

− …………. EUR 
Priložte podrobný výpočet nákladov na osobitnom papieri. Použite položky z tabuľky 7, stĺpec 2. 

 
 


