
 

                       

 

 

 

Z projektu ERASMUS+ benefitujú  

aj študenti odboru „prevádzka a ekonomika dopravy“ 

 

V školskom roku 2019/2020 opäť realizujeme projekt ERASMUS+ financovaný z Eu-

rópskej únie, v rámci ktorého bola teraz naplánovaná 1 mobilita, teda 1 odborná zahraničná 

stáž.  Táto bola realizovaná v prvej polovici novembra, presnejšie od 5.11. do 18.11. a počas 

nej sa 12 študenti z odboru prevádzka a ekonomika dopravy zúčastnili zahraničnej mobility 

v meste Limassol na ostrove Cyprus. Našim projektovým partnerom a zároveň miestom, kde 

študenti absolvovali svoju prax bola firma SHIPCON Ltd. Firma je edukačným centrom pre 

pedagógov, pre ktorých pripravuje vzdelávania, a centrom praxe v odbornom vzdelávaní a prí-

prave, ktorým sa venujú už viac než 8 rokov. 

Pre danú mobilitu sme obsahovú náplň zvolili z oblasti obchodnej administratívy, 

v rámci ktorej boli definované aj vzdelávacie výstupy študentov z praxe. Cieľom mobility tak 

bolo, aby študenti prostredníctvom zvolených činností získali a rozšírili si svoje odborné vedo-

mosti, zručnosti a kompetencie v rôznych oblastiach, ako napríklad, digitálne kompetencie, so-

ciálne kompetencie, existenciálne kompetencie, schopnosť učiť sa, medzikultúrne zručnosti 

a praktické profesijné, každodenné či spoločenské zručnosti, sociolingválne kompetencie, ale 



taktiež aj komunikačné jazykové kompetencie v anglickom jazyku. Ten bol hlavným komuni-

kačným jazykom na pracovisku počas celej mobility.  

Študenti počas praxe prioritne pracovali na profesijných činnostiach typických pre ob-

chodnú administratívu ako objednávka či reklamácia, ale vyskúšali si aj urobiť svoj profesijný 

životopis, spracovať a upraviť fotografie a vytvoriť z nich video. Koniec pracovného dňa bol 

niekedy aj odľahčením, keď aktivity boli zamerané na teambuilding, manažment a organizáciu 

práce v tíme.  

Firma SHIPCON Ltd. nám počas voľného dňa zorganizovala poznávací tematický výlet 

po okolí prostredníctvom ktorého sme si mohli pozrieť staroveké pamiatky akým bol mestský 

štát Kourion z približne 12. storočia pred naším letopočtom, teda vyše 3 000 rokov staré, kde 

stále stojí funkčný amfiteáter (pozri foto) či Afroditine skaly (pozri foto), pri ktorých sa podľa 

starovekých báji a povestí zrodila Afrodita, bohyňa krásy. Vo voľných chvíľach sme ďalej mali 

možnosť vidieť Starý prístav v Limassole, tradičnú uličku so suvenírmi, Limassolský hrad a iné 

viac či menej známe miesta v Limassole. Hoci bola mobilita realizovaná začiatkom novembra, 

počasie nám doprialo teploty šplhajúce sa k 29°C a možnosť okúpať sa v Stredozemnom mori. 

Ochutnali sme aj niektoré typicky grécke jedlá a nakukli aj do najväčšieho nákupného centra 

na ostrove so 130 obchodmi, tzv. My Mall, v ktorom aj napriek vysokým vonkajším teplotám 

je ľadová plocha prístupná pre verejnosť (len škoda, že sme si nepribalili korčule).  

Všetci študenti absolvovali mobilitu v plnom rozsahu a bezprostredne po jej skončení 

obdržali od firmy Shipcon Ltd. Certifikát o kompetenciách. Čoskoro však obdržia aj certifikát 

Europass Mobility, ktorý zaznamenáva detaily obsahu a výsledkov obdobia stráveného na od-

bornom pracovisku v zahraničí. Veríme, že tieto certifikáty, ale hlavne poznatky, skúsenosti 

a zručnosti z odbornej zahraničnej praxe im pomôžu v ich budúcom profesijnom živote. 

Pozri krátke video, ktoré vytvorila po mobilite Laine Vitola, mentorka študentov - 

https://www.youtube.com/watch?v=LiCCIBbn25Y. 

Mgr. Marcela Harmanová, koordinátor projektu a sprevádzajúca osoba počas mobility 
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