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Projektu sa zúčastnilo 41 študentov SOŠ v Leviciach, ktorí študujú v študijných programoch 

Marketing v turizme, Informačné a telekomunikačné technológie, Podnikanie v doprave a v 

učebných programoch Špecialista automobilovej výroby a Kamenár. Mobility sa uskutočnili v 

6 turnusoch v 6 destináciách:  

turnus 1 - Malaga, Španielsko - 6 študentiov, termín október 2011; 

turnus 2 - Londýn, Anglicko - 7 študentov, termín november 2011; 

turnus 3 - Praha, ČR - 10študentov, termín september 2012, termín apríl 2012; 

turnus 4 - Rzeszow, Poľsko - 7 študentov, termín september 2012; 

turnus 5 - Montijo, Lisabon, Portugalsko - 6 študentov, termín február-marec 2013; 

turnus 6 - Szentendre, Maďarsko - 5 študentov, termín apríl 2013. 

 

Obsah projektu naplnil potrebu inovácie obsahu odborného vzdelávania a prípravy na škole. 

Stanovené ciele sa podarilo splniť a prejavili sa vo forme očakávaných výstupov. Stáže 

prispeli k rozvoju kľúčových kompetencií študentov, osvojeniu inovácií vo svojom odbore a 

ich implementácii do vlastného štúdia a ŠkVP. Pridanou hotnotou k pobytom boli exkurzie na 

Svetový veľtrh turizmu v Londýne a Lisabone. Stáže prispeli k osobnému rastu účastníkov, 

posilnili európsky rozmer vo vzdelávaní, upevnili pozitívny prístup k celoživotnému 

vzdelávaniu, rozšírili sieť partnerov školy a upevnili jej pozíciu na regionálnom trhu 

vzdelávania.  

Validácia získaných zručností sa zabezpečila prostredníctvom certifikátov od prijímajúcich 

partnerov a Europassov Mobilita, ktoré účastníci využijú v ďalšom štúdiu či zamestnaní. 

Výsledky projektu a získané odborné či propagačné materiály sa využijú v bežnom 

vyučovacom procese, pri propagácii školy, ale najmä pri inovácii pedagogickej 

dokumentácie. 

   



  

  

  

  

 



2010 SZENTENDRE, GRANADA, PLYMOUTH:  

ROZVOJ KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ V KULTÚRNOM TURIZME EURÓPSKYCH 

DESTINÁCIÍ 

 

Hlavnými cieľmi projektu bol rozvoj kľúčových kompetencií stážistov na pozadí marketingu v 
kultúrnom turizme. 
Obsahom mobilitného projektu boli odborné stáže 3 skupín študentov v podnikoch spojených 
s kultúrnym turizmom  v 3 geograficky a kultúrne rôznorodých európskych destináciách:  

 - Szentendre (Maďarsko): 6 študentov, 2 učitelia   
 - Granada (Španielsko):  6 študentov, 1 učiteľ 
 - Plymouth (Veľká Británia): 12 študentov, 2 učitelia 
  
 Cieľovou skupinou bolo 24 študentov 1.-3. ročníka študijných odborov pracovník 
marketingu s orientáciou na turizmus (PM) a technik informačných a telekomunikačných 
technológií (TITT),  pedagogický sprievod tvorilo 5 učiteľov. 
 V oblasti skvalitnenia odbornej prípravy projekt rozvinul a obohatil odborné vedomosti 
a zručnosti študentov najmä v oblasti marketingu v kultúrnom turizme, spoločenskej 
komunikácie, služieb turizmu a aplikovanej informatiky. Študenti v rámci dostupných možností 
uskutočnili aj marketingový výskum vo svojej stážovej inštitúcii, zameraný na jej 
charakteristiku a postavenie na trhu kultúry, najväčších konkurentov, cieľové skupiny 
zákazníkov, spolupracujúce inštitúcie, tvorbu produktu, kalendárium podujatí, ponuku a 
distribúciu produktu medzi návštevníkmi, sprievodcovskú činnosť a prácu s verejnosťou. 
Okrem toho zrealizovali aj prieskum v teréne (formou dotazníkov a osobných rozhovorov) - 
medzi rezidentami mesta ako aj turistami s cieľom zistiť ich informovanosť a spokojnosť s 
ponukou kultúrnych inštitúcií v stážových mestách. Počas celej stáže využívali moderné IKT 
pri zbere dát a ich spracovaní, elektronickej komunikácii, rezerváciách, aktualizácii web 
stránok, tvorbe propagačných materiálov, vyhodnocovaní dotazníkového prieskumu. 

Študenti si okrem odbornej oblasti  upevnili sebavedomie, pocit zodpovednosti a samostanosti 
pri organizovaní svojich povinností, financií i voľného času. Traja študenti 3. ročníka zozbierali 
hodnotný materiál pre tvorbu spoločného maturitného projektu v 4. ročníku, ktorý sa bude 
venovať kultúrnemu turizmu v európskych destináciách. 

Uznanie nadobudnutých zručností sa zrealizovalo cez jazykový certifikát o absolvovaní 
intenzívnych kurzov maďarského, španielskeho, anglického  jazyka a kultúry ako aj odborný 
certifikát od prijímajúcej inštitúcie a niekde aj stážového pracoviska s uvedením oblastí 
pracovných činností. V spolupráci s partnerskými inštitúciami sa zabezpečil pre každého 
účastníka stáže Europas-Mobility. 



    

 

   

 

   

   

 



2009 GRANADA: DESTINAČNY MARKETING AKO MODERNÁ STRATÉGIA 

RIADENIA PRE SILNÉ REGIÓNY 

 

Projekt sa venoval aktuálnej téme partnerstva a spolupráce rôznorodých podnikov a 

inštitúcií, ktoré poskytovaním svojich služieb vytvárajú konečný imidž turistickej destinácie 

Granada. V oblasti skvalitnenia odbornej prípravy rozvinul a obohatil odborné vedomosti a 

zručnosti študentov najmä v oblasti destinačného marketingu, spoločenskej komunikácie, 

služieb turizmu a aplikovanej informatiky. Cieľovou skupinou boli študenti 2. a 3. ročníka 2 

študijných programov - marketing v turizme a informačné a telekomunikačné technológie, 

cieľovou destináciou bola metropola Andalúzie Granada. 

Náplňou stáže bola 3-týždňová prax a s ňou spojené úlohy v rozličných službových 

inštitúciách - vzdelávacom centre, cestovnej kancelárii, maloobchode, hotelovom zariadení, v 

športovo-relaxačnom komplexe, ktoré poskytujú služby domácej i zahraničnej klientele. 

Ciele uvedené v návrhu projektu sa podarilo splniť a kladný prínos stáže pre účastníkov je 

evidentný po stránke odbornej i osobnostnej. Študenti sa v stážových firmách oboznámili s 

praktickým marketingom, prehĺbili si poznatky o destinačnom marketingu uskutočnením 

prieskumu o atraktívnosti destinácie Granada, spoznali históriu, kultúru a spôsob života v 

hostiteľskej krajine, pracovali a komunikovali v multikultúrnom prostredí, využívali IKT v 

službách cestovného ruchu, marketingovom prieskume, tvorbe databáz a prezentačných 

materiálov, upevnili si sebavedomie, pocit zodpovednosti a samostanosti pri organizovaní 

svojich povinností, financií i voľného času. Študentky 3. ročníka zozbierali hodnotný a 

zaujímavý material pre tvorbu maturitných projektov v 4. ročníku. 

Lucia Freitagová - porovnanie produktov mestského turizmu v ponuke športovo-rekreačných 

služieb v Atarfe a v Leviciach               

Veronika Bieliková - turizmus kultúrneho dedičstva a spôsoby propagácie pamiatok 

UNESCO v národných destináciách (Španielsko - Alhambra, Slovensko - Spišský hrad)  

 

Inšpirujúce podnety z profesionálneho pracovného prostredia môžu všetci študenti využiť v 

ďalšom štúdiu ako aj pri budovaní svojej kariéry.  

Uznanie nadobudnutých zručností sa potvrdilo a zrealizovalo cez jazykový certifikát o 

absolvovaní intenzívneho kurzu španielskeho jazyka a odborný certifikát od prijímajúcej 

inštitúcie a stážového pracoviska s uvedením oblastí pracovných čínností.  

 



    

    

  

Alhambra 

    



   

    

SEVILLA 2008:  WELLNESS A ANIMÁCIA AKO NOVÉ TRENDY V HOTELOVÝCH 

SLUŽBÁCH 

 

Projekt bol určený pre 8 študentov Stredného odborného učilišťa v Leviciach, ktorí študujú  

študijný odbor pracovník marketingu s blokom učiva cestovný ruch.                          

Projekt sa uskutočnil v priebehu júna a júla 2008 v centre turizmu a hoteliérstva v Seville 

v španielskej Andalúzii, trval 3 týždne. Jeho hlavným cieľom bola integrácia teoretických 

vedomostí, praktických zručností a jazykových kompetencií študentov na úrovni európskych 

štandardov v kvalitných 4 hoteloch orientovaných na rekreačný turizmus a biznis klientelu. 

Študenti sa oboznámili s komplexom hotelových služieb využívajúcich  moderný európsky 

trend -  wellness a animáciu s dôrazom na gastronomické služby. Významným prínosom 

bolo sledovanie manažmentu  podnikov v  konkurenčnom prostredí s ohľadom na  dizajn 

exteriéru a interiéru podniku, predajné promoakcie či propagačné materiály ako aj zlepšenie 

komunikačných zručností v španielskom jazyku vďaka ubytovaniu v španielskych rodinách. 

Samostatná práca pod odborným dohľadom, komunikácia s personálom a hosťami v cudzom 

jazyku upevnila ich sebavedomie, flexibilitu a zdokonalila ich odborný i jazykový prejav. 

Účastníci stáže mohli pozorovať využitie moderných IKT v hotelových službách, najmä 

v rezervačných, gastronomických  a bezpečnostných systémoch. Stáž na gastronomickom 

úseku hotelov predstavila študentom moderné technológie prípravy jedál ako aj nové trendy 

v stravovaní: zdravá strava, bioprodukty, regionálne andalúzske  špeciality a vína, front 

cooking, testingové menu ako protiklad klasickej gastronómie. 

Ciele uvedené v návrhu projektu sa podarilo splniť vďaka výbornej spolupráci s prijímajúcou 
inštitúciou INCOMA Sevilla, profesionálnej organizácii odbornej stáže, certifikácii získaných 
zručností (jazykový a pracovný certifikát) ako aj vhodnému výberu a dôkladnej príprave 
účastníkov. Projekt bol významným prínosom v rámci počiatočnej odbornej prípravy 
študentov a ich profesijného rastu. 

 



   

    

     

       



                                                     

   

 

 

2007 LONDÝN: MARKETING SLUŽIEB V MULTIKULTÚRNOM PROSTREDÍ 

 

Projekt bol určený pre 3 skupiny študentov Stredného odborného učilišťa v Leviciach:   

a, študijný odbor technik informačných a telekomunikačných technológií (TITT) – 2. roč.                                     

b, študijný odbor pracovník marketingu – 2. a  3. ročník s blokom učiva cestovný ruch                         

c, študijný odbor umelecko-remeselné práce – 2.roč. 

Projekt reagoval na  myšlienky politiky Európskej komisie pre turizmus – „Posilnenie 

partnerstva v európskom turizme“ ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho 

turizmu a vytváranie lepších  pracovných miest v rámci trvalo udržateľného rozvoja turizmu. 

Jeho hlavným cieľom bolo  sledovať využívanie nástrojov marketingového mixu 

v podmienkach malých a stredne veľkých  marketingových firiem v Londýne a okolí ako aj 

najnovšie spôsoby využívania IKT v službách vrátane práce na Internete a s web stránkami.  

Projekt sa uskutočnil v priebehu novembra 2007 v Londýne a trval  3 týždne.  

 
Ciele uvedené v návrhu projektu sa podarilo splniť vďaka výbornej spolupráci s prijímajúcou 
inštitúciou Twin Group UK, profesionálnej organizácii odbornej stáže, vhodnému výberu 
a dôkladnej príprave účastníkov 



Projekt bol významným prínosom v rámci počiatočnej odbornej prípravy študentov a ich 

profesijného rastu. Stáž poukázala na  rozdielne prístupy firiem pri tvorbe svojich produktov, 

ich ponuke a distribúcii, cenotvorbe a propagácii., využívaní moderných IKT, komunikácii so 

zákazníkom a v oblasti  public relations.  

 

 

   

    

    

    



Big Ben

 

   

    

   



 

TENERIFE  2006:  MARKETINGOVÉ PRINCÍPY V REGIONÁLNOM TURIZME 

 

 

 termín:  15.9. – 6.10. 2006 

 miesto stáže: Puerto de la Cruz, Tenerife, Kanárske ostrovy  

 počet študentov:  10 

 

Ciele projektu: 

 spoznať moderné  trendy rozvoja CR v európskych dimenziách 

 pochopiť tvorbu produktu hotela, jeho distribúciu, propagáciu 

 zdokonaliť jazykové zručnosti 

 

Program stáže: 

 jazyková príprava 

 odborná prax na  pracoviskách – recepcia, stredisko výrobné, stravovacie, ubytovacie 

 odborné a poznávacie exkurzie 

 

 

     
 

     



    

    

    

   

 

 


