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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 TOURISM TRAINING 

 

 
___________________________________________________________________________ 

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) 

Academy of Commerce 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) 

TOURISM TRAINING 

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

TOURISM TRAINING 

 
Skratka & (max. 25 znakov) TOURISM TRAINING 

 
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 :  01 /  06   /    2004              
(dd/mm/rr) 

Koniec :    31/  01/           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.  

 

− Projekt Tourism Training sa týka ekonomického odvetvia cestovného ruchu 
a služieb a podporuje mobilitu mladých ľudí, ktorí úspešne ukončili štúdium 
Vyššieho odborného štúdia. Projekt je určený pre absolventov štúdia cestovného 
ruchu, ktorí by takto získali možnosť rozvíjať svoju teoretickú prípravu v praxi. 
Prioritné ciele sú: 

- získať praktické skúsenosti v oblasti cestovného ruchu a poskytovaní služieb 

- rozvoj jazykových schopností účastníka 

- naučiť sa pracovať v medzinárodnom tíme a pochopiť vzťahy na 
pracovisku 

Vyššie odborné štúdium zamerané na medzinárodné podnikanie a cestovný ruch 
je prakticky orientovanou školou, jedinou svojho druhu na Slovensku, v rámci 
daného typu školy. 

Projekt naplní nasledovné potreby: 

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

- zlepšiť jazykové kompetencie účastníkov a posilniť ich kvalitu 

- posilniť schopnosti orientovať sa v pracovnom procese, reagovať na 
alternatívne situácie nielen v rodnom ale aj v cudzom jazyku 

Projekt sa uskutoční v Talianskej republike a v Írsku po dobu trvania šiestich 
mesiacov. 
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− 
Zhrnutie v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku. 

The work placement is an integral part of vocational training and an unique 
possibility of professionals to the needs of working life. Therefore we consider the 
project TOURISM TRAINING to be an expressive contribution to strengthening skills, 
to verify qualities and competencies of graduates in order to be able to adapt to 
economic and labour market changes.  

The graduates will have possibility to reach new skills, to react on the unexpected 
situations. They will realize it in foreign companies with using other languages.  They 
get to know economy and the market of European Union. Cooperation with the 
organizations will have an excellent contribution not only to the participant, but 
also to the company. 

Main goals of the project are: 

- to improve teoretical knowledge from studies and to get new skills in 
tourism industry and marketing 

- learning to work in an international surroundings and understanding 
relationship on the place of work 

- to develop personal and language skills 

- to verify skills in providing services in foreign language 

- acquiring new information about inovativ methods used in tourism industry 
in countries of European union 

- to automatize reactions on diffrent situations, solving unexpected situations 
with using alternative ways 

- to support equal chances of graduates and workers at places of work in 
wider European context 

The project will take place in countrie of European union and the host 
organizations are small and middle companies.  

The project will be run for six months in Italy and Ireland. 

 

 
 
 
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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Čestné prehlásenie 
 

Pán ■  Pani □ Meno      Ing. Stanislav Krchnák 

Funkcia  riaditeľ 
 

Týmto prehlasujem na svoju česť, že k dnešnému dňu táto organizácia alebo jej pracovníci: 
(a) nie je v konkurze alebo v likvidácii, či v súdnom konaní, neuzavrela dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, nemá 

pozastavené aktivity, ani sa nenachádza v procese vedúcom k pozastaveniu aktivít,  či v podobnej situácii 
vyplývajúcej z príslušných platných slovenských právnych predpisov; 

(b) neboli odsúdení za trestný čin, týkajúci sa profesionálneho správania sa rozsudkom, ktorý má platnosť res 
judicata (t.j. voči ktorému nie je možné odvolať sa); 

(c) nedopustili sa konania, ktoré závažným spôsobom odporuje profesionálnej etike, ktoré môže kontraktačný 
orgán akýmikoľvek prostriedkami dokázať; 

(d) si splnili povinnosti týkajúce sa platieb príspevkov sociálneho poistenia a platieb odvodov a daní v súlade s 
právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej majú sídlo; 

(e) nie sú predmetom súdneho konania, ktoré má platnosť res judicata, za podvod, korupciu, účasť na trestnom 
čine alebo za akúkoľvek inú nelegálnu činnosť, ktorá poškodzuje finančné záujmy Spoločenstva;  

(f) neboli deklarovaní, že vážne porušili zmluvu nesplnením záväzkov v súvislosti s inou výberovou alebo 
grantovou procedúrou s tým istým kontraktačným orgánom, alebo inou zmluvou financovanou z fondov 
Spoločenstva; 

(g) nie sú predmetom konfliktu záujmov (z rodinných, osobných alebo politických dôvodov alebo kvôli 
národným, ekonomickým či iným záujmom, ktoré zdieľajú s organizáciou buď priamo alebo nepriamo 
zapojenou do výberu alebo kontrahovania projektu); 

(h) neprevinili sa vážnym skreslením údajov pri podávaní informácií požadovaných Európskou komisiou počas 
výberového procesu a predložili všetky požadované informácie. 

 
Ďalej prehlasujem na svoju česť, že táto organizácia má na úspešnú realizáciu podanej prihlášky projektu:  

• primeraný právny status 

• dostatočné a stále finančné zdroje  

• požadované kompetencie a odbornú kvalifikáciu.  

 

Súhlasím s tým, aby v prípade nepravdivého prehlásenia boli voči mne alebo mojej organizácii uplatnené 
administratívne a finančné sakcie. 

Potvrdzujem týmto, že všetky informácie uvedené v tomto formulári sú správne. 

 

 

Dátum  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?  

− Projekt sa týka prevažne služieb poskytovaných v cestovnom ruchu. Účastníkmi 
budú úspešní absolventi Vyššej odbornej školy  so zameraním na cestovný ruch. 
Nové skúsenosti a poznatky získané pobytom na odbornej stáži v zahraničí im 
napomôžu rozvíjať ich zručnosti a kompetencie a pomôžu im v integrácii do trhu 
práce. 
Cieľové krajiny sú členmi Európskej únie. Hostiteľské organizácie sú malého alebo 
stredného formátu predovšetkým zamerané na poskytovanie služieb v cestovnom 
ruchu a hotelierstvo.  

Organizácie umožnia účastníkom: 

- overenie nadobudnutých teoretických vedomostí v praxi na pracoviskách 
Európskej únie 

- získať praktické skúsenosti v oblasti cestovného ruchu a poskytovania 
služieb 

- rozvíjať jazykové schopnosti 

- nadobúdať nové informácie o inovatívnych metódach zaužívaných 
v štátoch Európskej únie v oblasti marketingu cestovného ruchu  

- zautomatizovanie svojich reakcií na rôzne situácie, riešenie 
nepredvídaných situácií alternatívnymi spôsobmi  

 

§ Popíšte účastníkov projektu (typ, odborná/profesijná oblasť a doterajšia úroveň odbornej prípravy, popis 
vykonávaných činností, znevýhodnenia...) a ich špecifické potreby. 

− Účastníkmi budú absolventi vyššieho odborného štúdia z odboru cestovný ruch. 
Nové skúsenosti a poznatky získané pobytom na odbornej stáži v zahraničí im 
napomôžu rozvíjať ich zručnosti a kompetencie na všetkých úrovniach odbornej 
prípravy. Pomôžu im pri ich začleňovaní sa a uplatňovaní sa na trhu práce. 
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2.2  CIELE PROJEKTU & 

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

− V rámci projektu majú absolventi jedinečnú možnosť overiť si kvalitu ich odbornej 
prípravy, získať nové neoceniteľné skúsenosti, naučiť sa pohotovo reagovať na 
množstvo nepoznaných a neočakávateľných situácií a to všetko v zahraničných 
podmienkach pri používaní cudzieho jazyka. 
Predpokladaným prínosom je pre slovenských absolventov výnimočná prax 
získaná v cudzojazyčnom ekonomickom a spoločenskom prostredí pod dohľadom 
skúsených odborníkov v odvetví cestovného ruchu. Absolventi spoznajú 
ekonomiku a trh krajín Európskej únie. 

Spoluprácou s partnerskými organizáciami získavame nielen my nové poznatky, 
ale aj naši partneri sa mnohému môžu naučiť a prínosom im je aj spoznanie 
hospodárstva, kultúry a úrovne vzdelávacieho procesu v asociovaných 
európskych krajinách. 

Projekt má za cieľ prehlbovať a rozvíjať skúsenosti a vedomosti účastníkov získané 
štúdiom na našej škole. 

Prioritné ciele sú: 

- prehĺbiť teoretické poznatky zo štúdia a nadobudnúť nove skúsenosti 
v poskytovaní služieb, cestovnom ruchu a obchode 

- začleniť sa do medzinárodného tímu a úspešne v ňom riešiť bežné situácie, 
ale aj problémy vyskytujúce sa v pracovnom procese 

- rozvoj osobnostných a jazykových schopností účastníka 

 

 

§ Uveďte, ako nadnárodná mobilita naplní potreby účastníkov a akú pridanú hodnotu dodá ich vzdelávaniu a 
odbornej príprave. 
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− Realizácia projektu umožní účastníkom lepšie sa vedieť orientovať na 
ekonomickom trhu, podporí ich sebavedomie v oblasti výberu pracovnej pozície, 
podporí ich osobnostný a vzdelanostný rast účasťou na rôznych úrovniach práce 
v medzinárodných organizáciách. Vďaka zahraničnej stáži bude absolvent lepšie 
pripravený na podmienky na pracovisku, bude vedieť komunikovať v cudzom 
jazyku  v rôznych situáciách. 

Projekt umožní: 

- začleniť sa do medzinárodného tímu a úspešne v ňom riešiť bežné situácie, 
ale aj problémy vyskytujúce sa v pracovnom procese 

- rozvoj osobnostných a jazykových schopností účastníka 

- nadobúdať nové informácie o inovatívnych metódach zaužívaných 
v štátoch Európskej únie v oblasti marketingu cestovného ruchu         

 

§ Uveďte, ako predpokladané trvanie stáží/výmen a výber cieľovej krajiny (krajín) napĺňa stanovené ciele. 

− Pri výbere krajín sme sa orientovali hlavne na tie kde je rozvinutý cestovný ruch 
s vysokou kvalitou doplnkových služieb. Päťmesačný pobyt na odbornej stáži 
poskytne absolventom jedinečnú možnosť overiť si kvalitu ich odbornej prípravy, 
získať nové neoceniteľné skúsenosti, naučiť sa pohotovo reagovať na množstvo 
nepoznaných a neočakavateľných situácií a to všetko pri používaní cudzieho 
jazyka a pod dohľadom skúsených odborníkov v odvetví cestovného ruchu. 
Absolventi spoznajú ekonomiku a trh krajín Európskej únie. 

 

§ 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 

§ □ 

§ ■ 

§ □ 

− Náš projekt má počas päťmesačnej odbornej stáže prehĺbiť vedomosti účastníkov, 
má im poskytnúť prax v zahraničnom prostredí kde sa môžu zdokonaliť v už 
nadobudnutých vedomostiach ako aj porovnať systém a spôsob práce v tíme 
poskytujúcom služby cestovného ruchu. Snažíme sa týmto projektom pripraviť 
absolventov tak, aby uspeli v konkurenčnom prostredí európskeho trhu. 

Cieľom projektu je napomôcť účastníkom prispôsobiť sa potrebám podnikov, 
zlepšiť si zručnosti a schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre európsku mobilitu 
pracujúcich. 

Projekt vytvára absolventom priestor na overenie si štúdiom nadobudnutých 
vedomostí ako aj získanie nových zručností, ktoré môžu využiť neskôr v praxi pri 
uchádzaní sa o pracovnú pozíciu na trhu práce Slovenska ako člena Európskej 
únie.  
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• 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. & 

−  
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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 

2 

A2       
A3       
A4       
     Súčet 2 
 
                                                

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 IT Centro Turistico Giovanile PME Via repubblica n. 96, Misano Adriatico, 
Italia 

++332701700407 1 

B2 IE Crowne Plaza Dublin-Airport PME Northwood Park,Santry Dmesne,Dublin 
9, Republic of Ireland 

++35318057664 1 

B3       
B4       
B5       
B6       
     Súčet 2 
 
 
 
                                                

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

2 Použite kódy typov organizácií podľa prílohy č. 4. 
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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. 
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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 
povinných a výberových predmetov. 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. Náš systém vzdelávania je otvorený pre nové 
aktivity, skúsenosti a spoluprácu. 

Ako podávatelia projektu sa zameriavame hlavne na mobilitu študentov, 
absolventov 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 − 
 

  
 

  
 

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 −Centro Turistico Giovanile. Táto organizácia sa zaoberá prevádzkovaním 
cestovného ruchu v oblasti Bologne. Poskytuje komplexné služby : ubytovanie, 
stravu, kultúrne a športové aktivity. Počtom zamestnancov sa radí medzi malé 
a stredné podniky. 

 

B2 −Crowne Plaza – je sieť hotelov poskytujúcich ubytovanie a stravu ako aj 
sekundárne služby spojené s cestovným ruchom. Počtom zamestnancov sa radí 
medzi malé a stredné podniky. 

 

B3 − 
 

B4 − 
 

B5 − 
 

… − 
 

C2 − 
 

C… − 
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4 PRIEBEH STÁŽE/VÝMENY 
 

4.1 VÝBER ÚČASTNÍKOV & 

§ Popíšte kritériá a proces výberu účastníkov. 

− Účastníkmi budú absolventi VOŠ z odboru cestovný ruch., ktorí úspešne ukončili 
štúdium našej školy a chceli by teoretické a praktické poznatky z krajín Európskej 
únie uplatniť v praxi na Slovensku. Kritériami pre výber účastníka na stáž je štúdijný 
odbor, výsledky dosiahnuté počas štúdia, znalosť jazyka, komunikatívnosť, 
adaptabilita a asertivita.  

 

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

− Absolventi budú informovaní: 

- prostredníctvom školských konzultantov a tiež prostredníctvom školských 
násteniek 

- potenciálny záujemcovia absolvujú niekoľko seminárov pod vedením       
Ing. Márie  Čulenovej, koordinátorky projektu, o obsahu stáže a finančných 
podmienkach 

O projektoch realizovaných v rámci programu Leonardo da Vinci na našej škole 
sú absolventi dobre informovaní, čo je pre nich dobrá motivácia. 

 

 
4.2 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. 

Vďaka tomu že na našej škole patrí k hlavným predmetom výuka cudzích 
jazykov, jazykovú a kultúrnu prípravu absolvovali účastníci v našej organizácii 
pod vedením pedagógov, ktorí vzhľadom k dlhodobej spolupráci na 
projektoch dobre poznajú kultúrne a miestne prostredie vo vybraných 
krajinách Európskej únie. 
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4.3 STÁŽ/VÝMENA & 

§ Uveďte predpokladaný pracovný program stáže/ výmeny pre každý turnus1  

− Stáže budú zamerané na: 

- overenie nadobudnutých vedomostí a odborných schopností v praxi 

- zlepšenie jazykových kompetencií účastníka a posilnenie ich kvality 

- nadobúdať nové informácie o inovatívnych metódach zaužívaných 
v štátoch Európskej únie v oblasti marketingu cestovného ruchu 

- zautomatizovanie svojich reakcií na rôzne situácie, riešenie 
nepredvídaných situácií alternatívnymi spôsobmi pod dohľadom 
odborníkov 

Projekt prebehne v dobe 6 mesiacov júl – december 

V organizácii Centro Turistico Giovanele sa absolventka bude venovať hlavne 
práci s ľuďmi, bude udržiavať kontakt so spolupracovníkmi. Jej hlavnou náplňou 
práce bude starostlivosť o plynulý a bezstarostný priebeh návštevy klientov 
v centre. Účastníčka sa bude venovať aj ostatným funkciám, aby získala prax 
z každej oblasti, pričom jej hlavné pôsobisko bude v kancelárii spolu s ďalšími 
účastníčkami z iných krajín a hlavná komunikácia bude s recepciou. Dozor nad 
touto kanceláriou bude mať manažér pre styk so zákazníkom. 

Crowne Plaza poskytne účastníčke prax v rôznych úrovniach hotela. Bude 
pracovať na recepcii s klientami prichádzajúcimi a odchádzajúcimi z hotela, 
s rezervačným  systémom, komunikovať s klientami prostredníctvom telefónu faxu 
a internetu, spolupracovať s patnerskými firmami. V ďalších oblastiach úrovne 
hotela sa bude zdokonalovať s manažmentom a organizáciou zamestnancov, 
s prípravou podujatí v priestoroch organizácie. 

 

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

− V jazyku anglickom a talianskom sme vytvorili nasledujúce materiály: 

- stručný popis doterajšieho dosiahnutého vzdelania účastníkov 

- všeobecné informácie o programe Leonardo da Vinci 

- konkrétne informácie o pripravovanom projekte 

- popis úlohy partnerov v projekte 

Tieto materiály boli odoslané elektronickou poštou potenciálnym partnerom. 
Nasledovne sme sa dohodli na ďalších krokoch a aktivitách. 

 

 

                                                

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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4.4 TÚTORSTVO A MENTORSTVO & 

§ Tútorstvo: Akým spôsobom a ako často bude priebeh stáže/výmeny monitorovaný?  

§  

− Priebeh stáže bude monitorovaný z viacerých strán vysielajúcou a prijímajúcou 
organizáciou. Počas trvania stáže budú strany medzi sebou komunikovať 
a zároveň spolupracovať s účastníkom, ktorý je povinný poskytovať informácie 
o priebehu stáže ( pravidelne v intervale 1 x za dva týždne ) 

 

 

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

− Absolventi budú priebežne monitorovaní: 

- konzultantom – e-mailom, telefonicky alebo faxom 

- pracovníkom zahraničnej organizácie – kontrolou a koordinovaním práce 
 

 
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.)  

− Prijímajúca organizáci bude počas celej stáže hodnotiť a usmerňovať prácu 
účastníkov a na konci stáže vypracuje podrobné hodnotenie týkajúce sa  nielen 
samotného výkonu práce ale aj jazykových zručností, schopnosti dobre sa začleniť 
a pracovať v tíme, komunikatívnosti a asertivity, prístupu k ľuďom. Toto hodnotenie 
bude vystavené vo forme certifikátu, ktorý si absolvent bude môcť uplatniť pri 
hľadaní pozície na pracovnom trhu. Ďalšie hodnotenie vystaví koordinátorka 
programu, ktorá v ňom spracuje informácie o práci účastníkov nadobudnuté 
počas stáže z prijímajúcej krajiny.  

 
• Ak budete používať EUROPASS, ako zabezpečíte  správne vyplnenie tohto dokumentu? 

−  
 

 

4.6 PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE PROJEKTU & 

• Popíšte proces a metódy hodnotenia projektu. Uveďte osoby zodpovedné za hodnotenie.  

− Počas zahraničnej stáže budú účastníci priebežne monitorovaní konzultantom 
prideleným školou a pracovníkom organizácie v zahraničí ( pracovník napomáha 
účastníkovi pri riešení problémov, kontroluje a usmerňuje jeho prácu ). 

Za hodnotenie stáže je zodpovedná koordinátorka projektu Ing. Mária Čulenová. 
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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 IT I 20 júl 2004 december 
2004 

1 1 0 0 

2 SK IE EN 20 jún 2004 november 
2004 

1 1 0  

3           
4           
…           
      Súčet 2 2 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.  

− Úlohou zahraničných partnerov je umožniť účastníkom: 

- získať praktické skúsenosti v oblasti cestovného ruchu a poskytovania 
služieb 

- rozvoj jazykových schopností a rozšírenie komunikačných schopností 
v cudzom jazyku 

- naučiť sa pracovať v medzinárodnom tíme a pochopiť vzťahy na 
pracovisku 

- overiť  svoje teoretické vedomosti a odborné schopnosti 

- zautomatizovať svoje reakcie na rôzne situácie, riešiť nepredvídané situácie 
alternatívnymi spôsobmi pod dohľadom odborníkov 

- nadobúdať nové informácie o inovatívnych metódach zaužívaných 
v štátoch Európskej únie v oblasti marketingu cestovného ruchu 

- lepšie sa vedieť orientovať na ekonomickom trhu, podporí ich 
sebavedomie v oblasti výberu pracovnej pozície, podporí ich osobnostný 
a vzdelanostný rast účasťou na rôznych úrovniach práce 
v medzinárodných organizáciách 

 

 
 

6 DISEMINÁCIA & 

 

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

                                                

1  Priložte relevantné podporné dokumenty  
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− O skúsenostiach nadobudnutých vypracovaním a realizáciou projektu budeme 
informovať školy podobného typu na pravideľných stretnutiach vyšších odborných 
škôl. 

Samozrejmosťou je aj šírenie skúseností a výsledkov  z odbornej stáže formou 
špeciálnych seminárov, na ktorých budú účastníci projektov informovať 
o skúsenostiach a výhodách praxe nadobudnutej v zahraničí. 

Taktiež budeme informovať prostredníctvom : 

- internetu 

- médií – televízne a rozhlasové stanice ( STV 1, rádio Twist ) 

- prostredníctvom článkov uverejňovaných v dennej tlači ( SME, Pravda ) 
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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   300   300    0   
Cestovné a diéty na prípravu a vyhodnotenie 
malých projektov2 - ak je možné uplatniť si túto 
položku  

     
Manažment a 
monitoring  

Medzisúčet   300   300    0   
Cestovné: a) účastníci   321   319    2   

  b) sprevádzajúce osoby      

Poistenie:  a) účastníci   199   150   49   

  b) sprevádzajúce osoby      

Diéty:                     a) účastníci 8 023 6 577 1 446   
                      b) sprevádzajúce osoby      

Mobilita3 

Medzisúčet 8 543 7 046 1 497   
Pedagogická, kultúrna a jazyková príprava4    0     Iné 
Medzisúčet    0      

 Celkový súčet 8 843 7 346 1 497   
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 
BOL PROJEKT 

PODANÝ A KRAJINA 

      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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PRÍLOHY 
 

PRÍLOHA Č. 1. SÚHLASNÉ LISTY  
 
• Všetky návrhy projektov musia obsahovať súhlasný list minimálne od jedného zahraničného partnera, aby 

boli akceptované a zaradené do hodnotiacej procedúry. Kvalita návrhu sa zvýši, ak bude návrh obsahovať 
súhlasné listy od všetkých partnerov.  

• Nemusíte priložiť originály súhlasných listov, budú akceptované aj ich kópie a faxová podoba. V prípade, že 
váš projekt bude schválený, národná agentúra vás požiada o originály súhlasných listov. 

• Súhlasné listy musia byť napísané na hlavičkovom papieri partnerských organizácií.  
• Listy nesmú byť písané rukou. 
• Listy musia obsahovať: 

§ názov návrhu projektu, 

§ vyjadrenie, že projekt je podávaný v rámci programu Leonardo da Vinci, 

§ stručný popis úlohy partnera, 

§ dátum, 
§ podpis štatutárneho zástupcu a jeho funkciu v rámci organizácie, 

§ platí len pre návrhy projektov zahŕňajúce “prichádzajúcich študentov”: všetky ďalšie 
prebiehajúce mobilitné projekty v rámci programu Leonardo da Vinci a nové návrhy projektov, v 
ktorých sa partneri tohoto projektu objavujú ako podávatelia alebo ako partneri. 
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PRÍLOHA Č. 2. PODMIENKY AKCEPTÁCIE PRIHLÁŠKY 
 
Overte si, či vaša prihláška spĺňa nasledujúce formálne podmienky akceptácie pre hodnotenie návrhu projektu. 
Tieto podmienky sú podrobne popísané v časti VI  Všeobecnej príručky pre podávateľov projektov.  
Iba tie návrhy projektov, ktoré spĺňajú všetky podmienky akceptácie, budú hodnotené z kvalitatívneho 
hľadiska. 
Návrh projektu musí splniť nasledovné podmienky:  

• musí byť podaný do termínu uzávierky podávania návrhov projektov, ktorý je uvedený vo Výzve na podanie 
projektov, 

• musí zapájať minimálny počet partnerov požadovaný pre partnerstvo: pre mobilitné projekty sú potrební 
partneri minimálne z dvoch krajín, pričom jeden z nich musí byť z Európskej únie,  

• administratívne pravidlá: 

 § prihlášku podáva organizácia,  nie súkromná osoba, 

§ návrh projektu je napísaný v slovenskom jazyku, alebo v jednom z oficiálnych jazykov EÚ, 

§ prihláška obsahuje originálny podpis štatutárneho zástupcu podávajúcej organizácie, 

§ prihláška je podaná výlučne na oficiálnom formulári projektu Leonardo da Vinci platnom pre danú Výzvu 
(formulár je dostupný na http://www.saaic./leonardo), 

§ návrh projektu obsahuje súhlasné listy aspoň od minimálneho počtu partnerov (pozri vyššie). 

 
• Návrh projektu obsahuje podrobný finančný rozpočet a používa špeciálne tabuľky formulára prihlášky. 
 

http://www.saaic./leonardo

