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ZMLUVA  č. : SK/03/A/F/ EX 301 405 
 
NÁZOV PROJEKTU INIST 
 
PODÁVAJÚCA ORGANIZÁCIA   Obchodná akadémia Dudova – vyššie odborné štúdium, Krásnohorská 14 
 
OBDOBIE OD 1. augusta 2003 Do 31. mája 2004 
 
 
PREHLÁSENIE 
 
Dolupodpísaná osoba prehlasuje, že priložené informácie sú presné a v súlade so skutočnosťou. 
Finančné údaje v tejto správe zodpovedajú skutočným nákladom na manažment mobilitného 
projektu, na prípravu účastníkov a na granty, ktoré im boli vyplatené za činnosti realizované počas 
stáží alebo výmen a ktoré boli popísané v projekte.  
 
 
 
 
............................................................................................................ 
(Originálny podpis osoby, ktorá je právne poverená konať v mene podávajúcej organizácie a ktorá podpísala 
dohodu) 
 
Meno: Ing. Stanislav Krchnák 
 
Funkcia v podávajúcej organizácii: riaditeľ 
  
Miesto a dátum: 8. júla 2004 
 
Správa bude zaslaná na túto adresu :  
(Názov a adresa národnej agentúry) 
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Potvrdenie prijatia 
 
Táto strana Vám bude vrátená po prijatí Vašej záverečnej správy, preto Vás prosíme, aby ste nasledujúce informácie 
vyplnili presne. 

 Číslo a názov projektu: 
 

Názov podávajúcej organizácie Obchodná akadémia Dudova – vyššie 
odborné štúdium 

Meno kontaktnej osoby Ing. Mária Čulenová 

Ulica, číslo  
  

Krásnohorská 14 

Krajina, PSČ, mesto/obec 851 07 Bratislava 

   

   

Dátum zaslania záverečnej správy …….... / ..…….. / 
..…….. 

 
 
 
_____________________________________________________________ 

Vyhradené pre národné agentúry: 
 
Potvrdzujeme prijatie záverečnej správy týkajúcej sa Vášho projektu: …………………………….. 

 
 
 

S pozdravom, 
 

Dátum: 
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I. PREHĽAD O  MOBILITNOM  PROJEKTE 
 
1.  CIEĽOVÁ SKUPINA  
 
Uveďte cieľovú skupinu Vášho projektu: 
 
Stáže : 
q Mladí ľudia v počiatočnej odbornej príprave  
q Vysokoškolskí študenti 
q Mladí pracovníci a čerství absolventi 
 
Výmeny : 
n Osoby zodpovedné za rozvoj ľudských zdrojov a  za  odbornú prípravu, 

odborníci na profesijné poradenstvo 
q Pedagógovia a tútori v oblasti jazykových zručností 

 
 
2. POČET ÚČASTNÍKOV 
 
 Celkový počet 

účastníkov 
Pohlavie:  Počet 

postihnutých 
osôb 

  žena muž   
Požadované v návrhu 
projektu 

16    0 

Uvedené v kontrakte 8    0 
V skutočnosti 
realizované 

8 8 0 
 

 0 

 
 
 
 
II. POPIS PROJEKTU 
 

 
3. ZHRNUTIE PROJEKTU 
 
Uveďte stručné zhrnutie obsahu (témy, technologické oblasti a oblasti odbornej prípravy) 
a výsledkov projektu stáže/výmeny. Zhodnoťte, do akej miery boli splnené ciele uvedené 
v návrhu projektu. Vysvetlite prospešnosť činností stáže/výmeny pre účastníkov a 
certifikáciu získaných zručností. Prosíme Vás, aby ste toto zhrnutie napísali v anglickom, 
francúzskom alebo nemeckom jazyku. 

Zhrnutie v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku je povinné, ak nie je správa 
napísaná v niektorom z jazykov Európskej únie. 
 
MOBILITÄTENPROJEKT – ZUSAMMENFASSUNG 

 
Die Zusammenarbeit mit den Partnern und Firmen aus Finnland, Deutschland, Frankreich und 
Portugal hat den Projekteilnehmern im Bereich Marketing, Management, Buchhaltung, 
Fremdsprachenkorrespondenz und PC – Arbeit ihre bisherigen Kenntnisse erheblich erweitert. So 
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können die Teilnehmer indirekt durch Ausbildung und Erziehung der Studenten folgende zukünftige 
Ziele erfüllen: 
 
Unterstützung der Entwicklung der Regionen – unsere Schule bietet die Ausbildung den Studenten 
aus verschiedenen Regionen der Slowakei, vor allem  im Bereich Reiseverkehr und Internationales 
Unternehmen. Die Stagen haben zur Erkennung der allgemein gültigen Regeln des Unternehmens 
in verschiedenen Ländern der EU beigebracht, um diese dann später auch in den Regionen der 
Slowakei applizieren zu können. 
 
Die Teilnehmerinnen haben  sich weiter auch  dem Vergleich des Niveaus und der Anförderungen 
im Bereich Praktikum der Studenten,  der Vorbereitung der Studenten und der schriftlichen 
Unterlagen für das Praktikum und dem Anpassen der Fachausbildung der Studenten im Rahmen 
der EU gewidmet. 
Die Arbeit unserer Pädagogen war vor allem für die Partnerorganisationen vorteilhaft, die mit 
ausländischen Firmen mitarbeiten und Kontakte mit neuen EU- Mitgliedsländern suchen. Die 
Partner beurteilen die Mitarbeit und die neugewonnenen Kenntnisse über die Slowakei  und 
Entwicklungsmöglichkeiten sehr positiv. Die Stagen haben also der Verbreitung der Informationen 
über unser Land beigetragen. 
 

VERLAUF DER STAGEN / DES PRAKTIKUMS 
 
In Finnland waren zwei Kolleginnen  -  Ing. Mária Čulenová und Mgr. Danica Koblišková. Die Stage 
wurde an die Organisierung des Praktikums, an das projektorientierte Studium und an neue 
Formen des Studiums – sog. Telelearning orientiert. 
 
In Deutschland verfolgten die Kolleginnen Mgr. Zuzana Ficeková und PhDr. Sylvia Bukovová  neue 
Methoden der PC – Arbeit und Nutzungsmöglichkeiten der theoretischen Kenntnisse auf konkreten 
Arbeitsstellen, wo die heimischen Studenten ihr Praktikum realisierten. Es wurden die 
Arbeitsbedingungen, Ausstattung der Arbeitsstellen und Lerninhalte der Schulungszentren und 
Schulen verglichen – Karstadt, Telecom, BAJ. Sie haben neue Informationen über die Arbeit der 
Studenten im Praktikum, im Kontakt mit Waren, Kunden und Dienstleistungen,  sowie auch über 
den Hintergrund der Verkaufstätigkeit gewonnen. 
 
Ziel der Stage in Frankreich  - Mgr. Mária Partová und Ing. Cecília Kyndlová – war auch das 
Praktikum der Studenten an der ähnlichen Schule. Die aufnehmende Organisation hat alle 
Unterlagen für das Praktikum vorbereitet,  erklärt und über die Vorbereitung, den Verlauf, der 
Kontrolle und Ergebnisse des Praktikums ausführlich informiert. Die Teilnehmerinnen  realisierten 
Gespräche mit den Inhabern verschiedener Unternehmen, mit den Mitarbeitern der Versicherung 
MAIF. Eine ganz neue Erfahrung war der Konkurs der Studenten vor dem Praktikum in der 
Arbietsvermittlungsagentur ADIA. 
 
In Portugal waren die Teilnehmerinnen Mgr. Marianna Milosavljevičová und Ing. Eva Polášková. 
Sie orientierten sich überwiegend auf den Reiseverkehr und Firmenmanagement. Mit der 
Universität Dom Alfonso in Loule wurden neue Kontakte für die zukünftige Mitarbeit an den LDV – 
Projekten angeknüpft und Austausch der Studenten im Praktikum vereinbart. Im Betrieb Coreios 
wurden die Kolleginnen mit verschiedenen neuen Marketingsmethoden und mit den 
Motivierungsmöglichkeiten bekanntgemacht. Diese Kenntnisse werden zukünftig im Fachunterricht 
eingesetzt. 
 
Alle Teilnehmer haben von den Partnern und allen aufnehmenden Organisationen ein Zertifikat 
über die Stage erhalten.  
 
4. MANAŽMENT PROJEKTU 
 
Opíšte a zhodnoťte aktivity pri príprave, organizácii, monitorovaní, diseminácii a hodnotení 
stáže/výmeny. Použite pritom päť nasledujúcich odstavcov (a relevantné body). 
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4.1. PRÍPRAVA PROJEKTU 
 
• Príprava partnerstva: Partneri v projekte sú jednak našimi dlhodobými partnermi, ako aj 

novými, s ktorými sme začali spoluprácu v predošlom projekte. Ich úlohou bolo pomôcť v 
prípade potreby nadviazať kontakty s konkrétnymi pracoviskami, s ktorými sme spolupracovali 
počas stáže, ako aj pomôcť pri  zabezpečení vhodného ubytovania pre účastníkov. Projekt 
prebiehal na základe aktívnej spolupráce zúčastnených strán. 

 
• Identifikácia možných prekážok pri mobilite účastníkov (administratívne, právne alebo praktické) 

a odporúčania pre ich riešenie: Pobyty sa  realizovali na základe zmluvy medzi prijímacou 
a vysielajúcou organizáciou. Každý účastník bol poistený. 

 
• Hľadanie zdrojov financovania (program Leonardo da Vinci, iné zdroje financovania)Stáže boli 

financované z grantu poskytnutého Národnou kanceláriou Leonardo da Vinci a z vlastných 
zdrojov. 

 
 
4.2. PRÍPRAVA STÁŽÍ/VÝMEN 
 
• Kritériá použité na výber a prijímanie účastníkov – najzákladnejším kritériom bola osobná 

angažovanosť, tzn. schopnosť spolupracovať s partnerskými organizáciami v zahraničí 
a odborná i jazyková zdatnosť. 

• Zabezpečenie pedagogickej, kultúrnej a jazykovej prípravy pred a počas stáže/výmeny – 
jazykovú prípravu si zabezpečili účastníci sami z vlastných prostriedkov. 

 
4.3. MONITORING STÁŽÍ/VÝMEN 
 
• Opatrenia použité na monitoring a  podporu účastníkov – monitoring bol zabezpečený 

prostredníctvom telefónu, SMS správ a hlavne prostredníctvom e-mailov.  
 
4.4. HODNOTENIE A VALIDÁCIA VÝSLEDKOV 
 
• Metodológia použitá na zhodnotenie projektu – účastníci aplikovali svoje poznatky získané počas 

stáží v širokom spektre firiem vo svojej ďalšej práci a prenos získaných vedomostí zabezpečili 
informatívnymi školeniami celého pedagogického zboru. Teoretické poznatky a praktické 
skúsenosti preniesli aj do praktických metód využívaných vo výuke. Nadobudnuté  skúsenosti 
pritom porovnávali so situáciou na Slovensku. 

 
• Diseminácia kladných skúseností pri organizovaní a vedení účastníkov počas a po  skončení 

stáže/výmeny  (ak je to relevantné) – po ukončení, ale aj počas realizácie projektu sa konalo 
niekoľko informačných seminárov na škole, ktorých sa zúčastnili všetci pedagógovia našej 
školy. Výsledkom naozaj silnej propagácie je aj začiatok realizácie ďalšieho projektu, kde 
prejavili vyučujúci výrazný záujem a schopnosť aplikovať získané skúsenosti vo vyučovacom 
procese a nadväzovať nové kontakty v krajinách Európskej Únie. Svoje skúsenosti sme 
uverejnili časopise Slovenský Stenograf č. 3 2003-2004 a č. 7, ako sa uvádza v správe 
o diseminácii. Nové poznatky sme premietli aj do inovovaných základných pedagogických 
dokumentov školy, ktoré obsahujú nové predmety v súlade s požiadavkami európskeho trhu 
práce, čím sme prispeli k egalizácii vyššieho odborného vzdelávania v  rámci Európskej Únie.  

 
• Prijaté opatrenia na zabezpečenie uznania/certifikácie stáže/výmeny a potvrdenie odborných 

skúseností, ktoré získali účastníci – účastníci získali potvrdenia o absolvovaní stáže od 
prijímajúcej organizácie, vzdelávacích centier a firiem. 

 
 
4.5. PROBLÉMY A NÁVRHY 
 
• Prípadné problémy a návrhy na ich riešenie – stáže boli dôkladne pripravené, takže sa 

nevyskytli žiadne problémy. 
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• Návrhy pre národnú agentúru a Európsku komisiu na ďalšie roky, ktoré môžu zabrániť 
špecifickým problémom a pomôcť podávajúcim organizáciám – vzhľadom na účinnosť 
a efektívnosť realizovaných stáží a významný prínos pre rozvoj vzdelávacieho procesu v doteraz 
u nás neetablovaného stupňa vzdelávania, akým je vyššie odborné vzdelávanie, navrhujeme 
pokračovať v ďalšej realizácii projektov podobného typu.  

 

5. URČENIE VÝSLEDKOV 
 
Vysvetlite výsledky pre rôzne zúčastnené strany (účastníci, vysielajúca a prijímajúca organizácia, 
sprostredkovateľské organizácie), ako aj širší dopad projektu na sektorovej a regionálnej úrovni. 
Použite pritom päť nasledujúcich odstavcov (a relevantné body). 
 
 
5.1. PREHĽAD REALIZÁCIE 
 
• Krátky prehľad realizácie (krajiny, partneri, obsah stáží, ...) a ďalšie relevantné informácie 

týkajúce sa potrieb partnerov pri podávaní návrhu projektu 

Meno Krajina Pobyt Počet 
týždňov Náplň práce 

Čulenová Mária, Ing FI  10. 09. 03 – 23. 09. 03          2    
Porovnanie a výmena inovačných 
metód vo vyučovacom procese 

Koblíšková Danica, Mgr FI  10. 09. 03 – 23. 09. 03          2    
Porovnanie a výmena inovačných 
metód vo vyučovacom procese 

Ficeková Zuzana, Mgr DE  12. 02. 04 – 25. 02. 04          2    
Egalizácia požiadaviek na prax 
študentov v rámci EÚ 

Bukovová Sylvia, PhDr. DE  12. 02. 04 – 25. 02. 04          2    
Egalizácia požiadaviek na prax 
študentov v rámci EÚ 

Kyndlová Cecília, Ing FR  24.04.04.- 07. 05.04           2    
Skvalitnenie riadenia a organizácie 
odbornej praxe študentov 

Partová Mária, Mgr FR  24.04.04 – 07.05.04           2    
Skvalitnenie riadenia a organizácie 
odbornej praxe študentov 

Polášková Eva, ing P  30.04.03 – 14.05.04           2    Riadenie veľkých a malých podnikov 

Milosavljevičová Mariana P  30.04.03 – 14.05.04          2    Riadenie veľkých a malých podnikov 
 
 
 
 
 
5.2. VÝSLEDKY PRE ÚČASTNÍKOV 
 
§ získali sme skúsenosti v oblasti personálneho manažmentu malých a stredných podnikov a 

v poskytovaní služieb  
§ osvojili sme si špecifiká tvorby a obehu dokumentov 
§ získali sme prehľad o  využití výpočtovej techniky v reálnej praxi, najviac využívanom 

softvéri a predpokladaných požiadavkách na absolventov  z oblasti informatiky 
§ oboznámili sme sa s distribučnou a logistickou politikou firiem 
§ naučili sme sa v konkrétnom prostredí firiem tímovej práci a tieto znalosti preniesli sme do 

vyučovacieho procesu 
§ odpozorovali sme nové riadiace metódy, interpersonálne vzťahy a moderné formy 

komunikácie 
Získané skúsenosti sme aplikovali do inovovaných učebných osnov. Následne budú využité vo 
vyučovacom procese ako aj v konkrétnych novovytvorených odborných predmetoch, čím 
pripravíme študentov  tak , aby uspeli v konkurenčnom prostredí celoeurópskeho trhu práce. 
 
Všetky horeuvedené body môžeme zaradiť medzi výsledky odbornej stáže v zahraničí. Dôraz sa 
kládol na porovnanie služieb a práce v podobných organizáciách na Slovensku, na overenie 
teoretických poznatkov v reálnej praxi v zahraničí a na Slovensku, ako aj na štúdium nových metód 
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výuky v oblasti manažmentu, marketingu, informatiky, hospodárskej korešpondencie, účtovníctva a 
na špecifiká organizácie odbornej praxe. 
 
 
5.3. POTVRDENIE/UZNANIE/CERTIFIKÁCIA STÁŽÍ/VÝMEN 
 
• Dosiahnuté výsledky – výsledky zahraničnej stáže sú aplikované v inovovaných základných 

pedagogických dokumentoch a v nových už v súčasnosti využívaných vyučovacích metódach.  
 
 
5.4. VÝSLEDKY PRE PARTNEROV A ĎALŠÍ VPLYV 
 
• Sektorový rozvoj (spolupráca medzi podnikmi, odpoveď na kvalifikačné potreby v sektore 

činnosti, ...) – požiadavky na skvalitnenie organizácie odbornej praxe ako aj obsahovej náplne 
odborných predmetov -  informatiky, marketingu, manažmentu, účtovníctva, cudzojazyčnej 
korešpondencie  

 
• Podpora regionálneho rozvoja – naša škola svojím zameraním vytvára priestor pre absolventov 

podnikať aj v regiónoch, hlavne v oblasti cestovného ruchu a medzinárodného podnikania 
malých a stredných firiem. Stáže prispeli k spoznaniu všeobecne platných zákonitostí  
fungovania firiem v rôznych regiónoch krajín EÚ aplikovateľných aj v regiónoch Slovenska. 

 
• Podpora konvergencie medzi systémami odbornej prípravy v Európe (výmeny) – porovnanie 

úrovne odbornej prípravy na škole a požiadaviek  praxe na absolventa u nás a v zahraničí  
a v súvislosti s tým prispôsobenie našej odbornej prípravy systému odborného vzdelávania v 
krajinách EÚ 

 
• Práca našich pedagógov bola prínosom pre partnerské organizácie, hlavne tie, ktoré sú 

zamerané na zahraničnú spoluprácu a na získavanie nových kontaktov v zahraničí. 
Prostredníctvom pedagógov získali zahraničné firmy kontakty a informácie o Slovensku. 
Partneri pozitívne hodnotia aj poznatky nadobudnuté v rámci spolupráce s účastníkmi stáží.  

 
• Na stáži vo Fínsku sa zúčastnili Ing. Mária Čulenová a Mgr. Danica Koblišková. Stáž 

zahrňovala širšiu škálu odborných poznatkov od organizácie štúdia cez odbornú prax, 
vyučovanie odborných predmetov, projektovo orientované štúdium až po dištančné 
vzdelávanie ako aj ďalšie pripravované formy vzdelávania hlavne pre štúdium popri 
zamestnaní. Na základe tejto stáže sa prijali konkrétne opatrenia, ktoré sa premietli do 
obsahovej náplne vyučovacieho procesu.  

 
• Stáž v Nemecku bola orientovaná na získanie nových skúseností v oblasti organizácie praxe 

študentov, na získanie odborných kontaktov potrebných pre umiestňovanie študentov na praxi 
v rámci EÚ. Účastníčky stáže Mgr. Zuzana Ficeková a PhDr. Sylvia Bukovová sledovali nové 
metódy práce prostredníctvom PC a uplatnenie teoretických vedomostí na konkrétnych 
pracoviskách, kde praxovali i domáci študenti vyššieho odborného vzdelávania, porovnávali 
pracovné podmienky a technickú vybavenosť pracovísk  i školiacich centier. Získali informácie 
na konkrétnych pracoviskách o práci študentov na praxi v styku s tovarom, technikou 
i zákazníkom, ako aj o pozadí obchodnej činnosti a služieb. 

 
• Cieľom stáže vo Francúzsku , ktorej účastníčkami boli Ing. Cecília Kyndlová a Mgr. Mária 

Partová, bolo porovnať, inovovať a skvalitňovať organizáciu odbornej praxe študentov vyššieho 
odborného vzdelávania, získať inovatívne prvky overené dlhodobou praxou vzdelávacej 
inštitúcie vo Francúzsku. Prijímajúca organizácia podrobne informovala o príprave, priebehu, 
kontrole o výstupoch z praxe ako i o potrebnej písomnej dokumentácii. Zároveň získali aj nové 
metódy pre vyučovací proces odborných predmetov, ktoré sa vyučujú i na našej škole. 
Absolvovali stretnutia a konzultácie s predstaviteľmi firiem - poisťovne MAIF a turistickej 
rezidencie La Ferme Les Barmonts - ktoré umožňujú prax študentov. Realizovali rozhovory 
s majiteľmi turistickej rezidencie so špecifickým typom ubytovania. Obohacujúcou skúsenosťou 
bola  i priama účasť na nábore študentov na prax sprostredkujúcou kanceláriou ADIA. 
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• Program stáže v Portugalsku, Mgr. Mariana Milosavljevičová a Ing. Eva Polášková,  bol 
pripravený tak, aby zahrnul širšiu škálu odborných poznatkov: oblasť cestovného ruchu 
a vnútropodnikového manažmentu. Prínosom bola návšteva Univerzity Dom Alfonso v Loule, 
kde sa nadviazali kontakty pre budúcu spoluprácu v rámci projektov LDV,  bola dohodnutá 
výmena študentov pri absolvovaní praxe v malých a stredných podnikoch a v podnikoch 
cestovného ruchu. V podniku Coreios sa oboznámili s rôznymi marketingovými nástrojmi 
a formami motivácie pracovníkov, ktoré sa využijú v budúcnosti vo výučbe odborných 
ekonomických predmetov.  

 
• Všetci  účastníci stáže obdržali od organizácií a firiem certifikáty, ktoré sú priložené k 

záverečnej správe.  
 
 
5.5. DODATOČNÉ INFORMÁCIE A POZNÁMKY 
 
• Dodatočné informácie a ďalšie poznámky – o všetkých stážach účastníčky podrobne 

informovali ostatných kolegov, prezentovali nadobudnuté skúsenosti a vedomosti na 
informatívnych poradách, čím ich motivovali k rozšíreniu projektovej činnosti   
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6. INFORMÁCIE O PARTNERSTVE 
 
Uistite sa, prosím, či sú informácie o partneroch v prípade zmien aktualizované (vyplňte jeden riadok pre každú zahrnutú organizáciu). 
 
VYSIELAJÚCI PARTNERI 

Kontaktná osoba Číslo Kód 
krajiny 

Názov organizácie/ 
inštitúcie v štátnom 

jazyku 

Kód 
typu 

Kód 
regiónu 

Kód 
sektora 

Kód 
veľkosti 

Meno žena
/muž 

Ulica, číslo, mesto/obec, 
PSČ 

krajina 

Telefón 
fax 

e-mail 

Počet 
vyslaných 
účastníkov 

1 SK Obchodná 
akadémia Dudova 

OF SK01 80 S4 Mária 
Čulenová 

F Krásnohorská 14, 
Bratislava, 851 07, 

SR 

+4212 63 53 
14 52, 

culenova@ce
ntrum.sk 

12 

2            
3            
…            

 
PRIJÍMAJÚCI PARTNERI 

Kontaktná osoba Číslo Kód 
krajiny 

Názov organizácie/ 
inštitúcie v štátnom 

jazyku 

Kód 
typu 

Kód 
regiónu 

Kód 
sektora 

Kód 
veľkosti 

Meno žena
/muž 

Ulica, číslo, mesto/obec, 
PSČ 

krajina 

Telefón 
fax 

e-mail 

Počet prijatých 
účastníkov 

1 FI KEMI-TORNIO 
VOCATIONAL 

COLLEGE 

OF FI13 M80 S4 Annikki 
Pulkkinen 

F Marina Takalon 
Katu, 94 100 
Kemi,Finland  

+358 16 258, 
+358 16 258, 

annikki.pukkine
n@tokem.fi 

2 

2 DE Carl-Severing-
Berufskolleg  

OF DEA1 M80 S3 Gottfried 
Kreis 

M Bleichstrasse 12 D-
33607, Bielefeld, 

Deutschland  

*4952113668
40 

2 

3 FR Lycée Jean Lurçat OF FR1 M80 S3 Gilles 
Prados 

M Avenue des 
Gobelins 48, Paris, 
75013, France 

+331-440 
87020, +331 
433 60023, 
gilles.prados
@free.fr 

2 

4 P CTT-Correios de 
Portugal, SA, 

Negocios 
Internacionais  

GE PT14 I64 S5 Babeta 
Bergano 

F C.P. 515 Brescos, 
7500-014 V. Nv. St. 

André, Portugal 

*351 
213227434, 
*213227888, 
babeta.k.berg

ano@ct 
 

2 

mailto:@free.fr
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SPROSTREDKOVATEĽSKÉ ORGANIZÁCIE (ak sú) 
Kontaktná osoba Číslo Kód 

krajiny 
Názov organizácie/ 
inštitúcie v štátnom 

jazyku 

Kód 
typu 

Kód 
regiónu 

Kód 
sektora 

Kód 
veľkosti 

Meno žena
/muž 

Ulica, číslo, mesto/obec, 
PSČ 

krajina 

Telefón 
fax 

e-mail 

1           
2           
…           

 
 
Poznámka: Pri vypĺňaní tabuľky používajte kódy uvedené v prílohe. 
Ak je to potrebné, pridajte ďalšie stránky. 
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III. FINANČNÉ TABUĽKY 
7. PREHĽAD VÝDAVKOV A FINANCOVANIA 

Ostatné zdroje financovania Všetky sumy musia byť vyjadrené v Euro. Celkové 
výdavky 
na  celý 
projekt 

Financovanie 
z programu 
Leonardo da 

Vinci 

Vlastné 
zdroje 

partnerstva 

Ostatné programy1 
Európskeho 
spoločenstva 

Iné2 

Manažment a monitoring 404 400 4  Vlastné 
zdroje 

účastníkov 
Ak je to prípustné: cestovné a náklady na pobyt pre 
prípravu a realizáciu malých projektov 

-- --    

A. Manažment a 
monitoring 

Medzisúčet A 404 400 4  4 
a) Účastníci 2 245 2 245 0  0 Cestovné 
b) Sprevádzajúce osoby -- --    
a) Účastníci 100 100 0  0 Poistenie 
b) Sprevádzajúce osoby -- --    
a) Účastníci 9 125 8 000 1 125  1 125 

B. Mobility 

Náklady na 
pobyt b) Sprevádzajúce osoby -- --    

 Špeciálna pomoc pre postihnutých účastníkov3 -- --    
 Medzisúčet B 11 470 10 345 1 125  1 125 

Pedagogická, kultúrna a jazyková príprava 0 0 0  0 

Príspevok na návrh projektu (pre MSP 
podávajúce svoj prvý návrh projektu) 

-- -- –   

C. Iné 

Medzisúčet C 0 0 0  0 
 CELKOVÝ SÚČET A+B+C 11 874 10 745 1 129  1 129 
 Celkový úrok počas trvania projektu: 11 

 
1 Možné iba pre asociované krajiny 
2 Upresnite zdroj financovania (ak je to potrebné, pridajte ďalšie stránky) 
V tejto tabuľke sa neberú do úvahy vlastné zdroje účastníkov 
3 Upresnite prosím (ak je to potrebné, pridajte ďalšie stránky) 
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8 . ROZPIS ŠPECIFICKÝCH VÝDAVKOV A FINANCOVANIA 
 
8.1. NÁKLADY NA MANAŽMENT A MONITORING POČAS TRVANIA STÁŽE 
 
 Počet účastníkov Celkové náklady 

 
Financovanie z 

programu Leonardo da 
Vinci 

Stáž do 3 mesiacov 8 11 874 10 745 
Stáž dlhšia ako 3 mesiace    

 
 

8.2. NÁKLADY NA CESTOVNÉ A POBYT  PRE PRÍPRAVU A MONITORING MALÝCH PROJEKTOV (vyplňte, ak je to vhodné) 
 

Meno osoby Názov organizácie Cieľ cesty Cestovné 
náklady 

Náklady na 
pobyt 

Celkové 
výdavky 

      
      
      
      
 
 
8.3. PEDAGOGICKÁ, JAZYKOVÁ A KULTÚRNA PRÍPRAVA (vyplňte, ak je to vhodné) 
 
Číslo Meno účastníka Názov organizácie zodpovednej za 

pedagogickú, jazykovú a kultúrnu prípravu 
 

Celkové náklady 
 

Financovanie z 
programu Leonardo da 

Vinci 
  v rámci partnerstva mimo partnerstva   

      
      

Ak je to potrebné, pridajte ďalšie stránky.
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8.4. NÁKLADY ÚČASTNÍKA NA MOBILITU 

Meno účastníka musí byť uvedené v predchádzajúcej finančnej tabuľke. 
Cestovné Náklady na pobyt  Iné zdroje financovania (ak sú 

relevantné) 
Číslo Meno účastníka 

Cieľové 
mesto 

Náklady Trvanie Náklady 

Náklady na 
poistenie 

CELKOVO 
ZAPLATENÉ 

Financovanie 
z programu 
Leonardo da 

Vinci 
Vlastné 
zdroje 

partnerstv
a 

Iné 
programy[1] 
Európskeho 
spoločenstva 

Ostatné[2] 

1 Čulenová Mária, Ing Kemi 349 14 1 012 12 1 372 1 361 11,0     

2 
Koblíšková Danica, 
Mgr. 

Kemi 
 349 14 1 012 12 1 372 1 361 11,0     

3 
Ficeková Zuzana, 
Mgr. 

Bielefeld 
258 14 1 176 10 1 445 1 268 176,5     

4 
Bukovová Sylvia, 
PhDr. 

Bielefeld 
258 14 1 176 10 1 445 1 268 176,5     

5 
Kyndlová Cecília, 
Ing 

Paríž 
238 14 1 246 14 1 498 1 252 246,0     

6 Partová Mária, Mgr Paríž 238 14 1 246 14 1 498 1 252 246,0     

7 Polášková Eva, ing 
Lisabon, 
Algarve 278 15 1 129 14 1 420 1 292 128,0     

8 
Milosavljevičová 
Mariana, Mgr.  

Lisabon, 
Algarve 278 15 1 129 14 1 420 1 292 128,0     

CELK
OVÝ 
SÚČE
T     2 245  9 125 100 11 470 10 346 1 125,0     
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IV. ÚDAJE O ÚČASTNÍKOCH 
 
9. IDENTIFIKÁCIA ÚČASTNÍKOV - STÁŽ/VÝMENA 
 
Údaje v nasledujúcich dvoch tabuľkách budú použité pre štatistické účely. Meno účastníka je dobrovoľné. 
Všimnite si, prosím, že vysielajúca a prijímajúca organizácia musia  byť uvedené v odstavci 6 (informácie o partnerstve). 
 

IDENTIFIKÁCIA ÚČASTNÍKOV 
Číslo 

 
Meno účastníka 
(dobrovoľné) 

Pohlavie 
(žena/muž) 

Postihnutá osoba 
(áno/nie) 

Vek na začiatku 
stáže/výmeny 

Kód regiónu 
trvalého pobytu v 
domovskej krajine 

Kód úrovne 
štúdia alebo 
zamestnania 

1 Čulenová Mária, Ing Žena nie 49 SK01  
2 Koblíšková Danica, Mgr. Žena nie 34 SK01  
3 Ficeková Zuzana, Mgr. Žena nie 49 SK01  
4 Bukovová Sylvia, PhDr. Žena nie 44 SK01  
5 Kyndlová Cecília, Ing Žena nie 50 SK01  
6 Partová Mária, Mgr Žena nie 42 SK01  
7 Polášková Eva, ing Žena nie 37 SK01  
8 Milosavljevičová Mariana, Mgr.  Žena nie 48 SK01  

                …/… 
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STÁŽ/VÝMENA ÚČASTNÍKOV 

Číslo 
 

Doba trvania v 
týždňoch 

Kód regiónu stáže 
alebo výmeny 

Vysielajúca 
organizácia 

Prijímajúca 
organizácia 

Kódy používaných 
pracovných jazykov 

– maximálne 3 

Kódy potvrdenia,  
certifikácie, uznania 

1 2 FI13 Obchodná 
akadémia Dudova 

Kemi - Tornio 
polytechnic 

EN, FI  

2 2 FI13 Obchodná 
akadémia Dudova 

Kemi - Tornio 
polytechnic 

EN, FI  

3 2 DEA1 Obchodná 
akadémia Dudova 

Carl-Severing-
Berufskolleg 

DE  

4 2 DEA1 Obchodná 
akadémia Dudova 

Carl-Severing-
Berufskolleg 

 DE  

5 2 FR1 Obchodná 
akadémia Dudova 

Lycée Jean Lurçat FR  

6 2 FR1 Obchodná 
akadémia Dudova 

Lycée Jean Lurçat FR  

7 2 PT14 Obchodná 
akadémia Dudova 

CTT-Correios de 
Portugal, SA, 
Negocios 
Internacionais 

EN, SK  

8 2 PT14 Obchodná 
akadémia Dudova 

CTT-Correios de 
Portugal, SA, 
Negocios 
Internacionais 

EN, SK  
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V. PRILOŽENÉ DOKUMENTY 
 
 
Priložte, prosím, pre každého účastníka podpísanú finančnú zmluvu a správu o 
stáži/výmene, ako aj podpísanú správu prijímajúcej organizácie. 
 
Podávajúca organizácia musí na požiadanie národnej agentúry predložiť všetky podporné 
finančné dokumenty, týkajúce sa platieb grantu Leonardo da Vinci účastníkom. 
 
Podávajúca organizácia musí päť rokov uchovávať všetky finančné dokumenty za projekt a 
ak je to primerané, aj finančné dokumenty za jednotlivých účastníkov.  
 


