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Projekt v rámci programu Erasmus+ 

Ďalšia možnosť profesijného a osobnostného rastu našich študentov 

Výborná správa : Máme schválený projekt KA 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

 

SOŠ podnikania, Sasinkova 45 , Žilina bola úspešná v procese prijatia projektu v rámci 

programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, KA 1 – vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov. 

14 študentov školy bude mať možnosť v ďalšom školskom roku realizovať mobilitu v 

zariadeniach cestovného ruchu a v spoločnostiach zameraných na aranžérstvo v 

portugalskom meste Braga. 

Braga je historické mesto na severe Portugalska v regióne Norte. Leží asi 20 km od Atlantického 

oceánu, 25 km od mesta Porto a asi 30 km od národného parku Peneda Geres.Je to tretie 

najväčšie portugalské mesto. Má veľa kultúrnych pamiatok. Nachádza sa tu katedrála Panny 

Márie, najstaršia katedrála v krajine. Na kopec nad Bragou vedie historická lanovka, ktorá je 

zvláštna tým, že jej pohon obstaráva voda. V okolí blízkeho chrámu Sameiro je veľké 

priestranstvo, pod ktorým je expozícia dejín kresťanstva. Mesto je sídlom dvoch univerzít. 

Partnerskou organizáciou našej školy je Braga Mobility Open. Je to organizácia, ktorá ročne 

zabezpečí stáže pre viac ako 1500 študentov. Spoločnosť sa zaručuje pripraviť pre študentov 

adekvátny program, zodpovedajúcu prax v dohodnutých podnikoch, v spolupráci so školou bude 

vykonávať dohľad nad účastníkmi projektu, pripraví kultúrny program, zabezpečí Europass a 

certifikát pre študentov. Samozrejmosťou je zabezpečenie ubytovania, stravy a miestnej dopravy. 

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu odborných zručností účastníkov a zabezpečiť im prax v 

reálnom prostredí zahraničných firiem, ktoré svojim profilom zodpovedajú ich budúcemu 

uplatneniu. 

 

Stáže sa zúčastnia študenti študijného odboru pracovník marketingu a učebného odboru aranžér. 

 

Po dobu 14 dní budú pracovať samostatne v prostredí cestovných kancelárií, informačných 

centier a komplexov, ktoré organizujú zahraničné zájazdy, poznávacie zájazdy za historickými 

a prírodnými pamiatkami, adrenalínové zážitky a agroturistiku. 

Aranžéri budú pracovať ako dekoratéri vo firme, ktorá sa špecializuje na výzdobu interiérov – 

výkladov, regálov, stien, tiež v tlačiarni v oddelení návrhu a výroby reklamných predmetov. 

Zúčastnia sa aj propagačných akcií, na ktorých budú reprezentovať svoje produkty. 

Projekt zvýši kvalifikáciu absolventov, ich sebavedomie, prehľad o pracovných podmienkach 

v zahraničných firmách, zlepší ich komunikačné zručnosti, namotivuje k ďalšiemu štúdiu, čím 

posilní ich pozíciu na pracovnom trhu. 


