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Zdieľanie skúseností a odporúčaní  
Úspešné príbehy majú predstavovať skúsenosti získané počas realizácie Modelu a majú podčiarknuť 
výhody účasti v programe odborných stáží EnterMode. Cieľom je podporiť viac podnikov a študentov,  
aby sa zapojili do programu odborných stáží EnterMode. Každý príbeh je o jednom individuálnom 
študentovi.  

1. Tradičné stáže  

1)  Project ELLIS (“Einfacher Lernen lenene in Schulen” – “učiť sa ako sa učiť na 
školách jednoduchým spôsobom”)  
 
Kontext  
 
Univerzita 

Názov: LMU Mníchov 
Katedra: Katedra vzdelávania 
Webová stránka: 
https://www.fak11.lmu.de/  
  

Podnik 
Názov: Stiftung Kick ins Leben  
Webová stránka: https://kickinsleben.org/   
E-mail: felix@kickinsleben.org  
Odvetvie: Systém vzdelávania  
Počet rokov zapojenia do programu odborných stáží: 4  
Celkový počet študentov, ktorí boli v podniku vyškolení: 32 

Bakalársky stupeň na LMU zahŕňa povinnú stáž v trvaní najmenej šesť týždňov. LMU má vytvorenú 
spoluprácu s množstvom projektov alebo inštitúcií, ktoré prijímajú ich študentov. Odborným stážam 
je venovaný seminár. Pretože medzi LMU a inštitúciami existuje dlhodobá spolupráca, je možné 
zosúladiť záujmy a zručnosti študenta s požiadavkami projektu alebo podniku. Aj vďaka tomu majú 
svoje overené postupy a nástroje. 

Partnerom pre odbornú stáž bolo združenie, ktoré spolupracuje s komunitnými nadáciami a je 
partnerom stáží LMU už niekoľko rokov. Cieľovou skupinou projektu sú malé deti, ktoré sú v škole 
potenciálne ohrozené, najmä žiaci z migračného prostredia. Podporujú ich rôzne čiastkové programy 
zamerané na rôzne vekové skupiny. Konkrétny projekt, v rámci ktorého sa odborná stáž konala, je 
navrhnutý pre žiakov základnej školy (3. alebo 4. ročník) a je možné ho prispôsobiť aj žiakom  5. alebo 
6. ročníka.  

Pri realizácii svojich programov ELLIS spolupracuje so školami s porovnateľne vysokým počtom žiakov 
z migračného prostredia. Aj keď sú rôzne čiastkové programy zamerané na konkrétne vekové skupiny, 
zámerom všeobecného programu je vytvoriť nepretržitý reťazec podpory. Cieľom je dať žiakom 
možnosť zúčastňovať sa postupne rôznych programov, pričom každý je teoreticky sám, ale sú 
navzájom prepojení a koordinovaní.  Týmto spôsobom sa posilní reťazec podpory a zároveň sa 
hodnotia všetky čiastkové programy. 

Popis odbornej stáže EnterMode 
  
Úlohy a výzvy: Úlohou stážistu bolo aktualizovať už existujúci vzdelávací program zameraný na 
zvládanie stresu v škole vrátane tém, ako je fyziologický, kognitívny a emocionálny stres, ako aj stres 
spôsobený správaním alebo založený na správaní (napr. sústredenie). Po preskúmaní literatúry, 
diskusii o hlavných cieľoch programu a vypracovaní aktualizovanej verzie musel stážista realizovať 
program so skupinou 17 žiakov na základnej škole v Mníchove. Aby ELLIS stážistu podporil, 

https://kickinsleben.org/


v spolupráci s LMU pripravili semináre, workshopy a mentoring. Okrem vzdelávacieho programu 
vyvinul stážista vlastný návrh hodnotenia, ktorý bol založený na niekoľkých kvalitatívnych a 
kvantitatívnych metódach. Výsledky boli prezentované a prediskutované v rámci projektovej skupiny, 
zapojených učiteľov, zástupcov komunitných nadácií a v rámci seminára na LMU. Výsledky boli 
celkovo pozitívne a v súčasnosti prispievajú k ďalšiemu rozvoju programu. 
 
Výzvy odbornej stáže boli: a) prispôsobiť teoreticky založené koncepcie a programy každodennej 
prevádzke školy a potrebám potenciálne problematických žiakov a b) organizovať program v 
spolupráci s učiteľmi, ktorých plány a očakávania týkajúce sa ich triedy sa môžu líšiť od cieľov 
antistresového programu. Ďalšou dôležitou výzvou bolo: c) starať sa o žiakov s problematickým 
utečeneckým pozadím a pomáhať im začleniť sa do skupiny detí. Tu môže nastať problém nájsť 
rovnováhu medzi podporou individuálnych potrieb ako aj potrieb celej skupiny, aj keď skupina nemusí 
byť ochotná privítať jednotlivcov alebo všetky záujmy. 

Pri hodnotení bol nameraný nárast znalostí u 11 z 15 položiek a pokles prežívaného stresu. Výsledky 
ukázali, že po počiatočných problémoch žiaci stážistke dôverovali a do programu sa zapájali.  Účastníci 
ohodnotili program vo všeobecnosti veľmi pozitívne. Úlohy odbornej stáže, ako aj potreby žiakov a 
výzvy týkajúce sa učiteľov a organizačné problémy si vyžadovali nezávislosť zo strany stážistky, 
samostatnosť a silu, najmä pri zaobchádzaní s problémovými žiakmi. Stážistka si musela získať dôveru 
žiakov, ich záujem a motiváciu. Po vyvážení dôvery a nezávislosti ako jednej z najdôležitejších 
profesionálnych kompetencií si musela stážistka udržiavať od žiakov, učiteľov a mentorov odstup. Tu 
a v ďalších doménach bola spätná väzba jej mentora a ďalších študentov v rámci prepojenia stáže 
a seminárov na LMU veľmi dôležitá a poskytovala sebareflexiu a supervíziu.  

Kompetencie, ktoré sa v priebehu odbornej stáže rozvíjali:  
 
Vyhľadávanie príležitostí ☐  
Kreativita ☐  
Vízia ☐  
Hodnotenie nápadov ☐  
Etické a udržateľné myslenie ☐  
Sebauvedomenie a seba účinnosť ☐  
Motivácia a výdrž ☐  
Mobilizovanie zdrojov ☐  

Finančná a ekonomická 
gramotnosť ☐  
Mobilizovanie iných ☐  
Preberanie iniciatívy ☐  
Plánovanie a manažment ☐  
Vyrovnávanie sa s neistotou, 
nejasnosťou a rizikom ☐  
Práca s inými ☐  
Učenie sa prostredníctvom 
skúseností ☐  

Zhrnutie: Na základe správy zohrávalo mnoho kompetencií rámca EntreComp na odbornej stáži 
dôležitú úlohu. Aktualizáciou programu vyučovacích hodín si stážistka musela samostatne vytvoriť 
prepojenie medzi teóriou a praxou. Musela sa osobne angažovanosť, najmä pri práci so žiakmi a pri 
zvládaní problémových žiakov prežívala chvíle neistoty a rizika. Stážistka musela plánovať a riadiť 
program v spolupráci s učiteľmi, žiakmi a ich rodičmi a musela informovať o svojich pokrokoch svojich 
nadriadenými z ELLIS a LMU. Očakávalo sa od nej, že samostatne vytvorí návrh svojho hodnotenia 
tak, že na to zvolí vhodné nástroje. Ako už bolo spomenuté, získala príslušné skúsenosti ako sa 
v budúcnosti správať ako profesionál. Naučila sa napríklad zvládať ľudí s iným sociálnym zázemím. To 
ju prinútilo kreatívne prispôsobovať program a zároveň si byť vedomá jeho cieľov, potrieb žiakov a 
vlastných záujmov a potrieb. Vďaka tomu si uvedomila príležitosti, ktoré program ponúka jej, ale aj 
iným. Okrem toho bola počas celej stáže relevantná jej eticky založená pozícia, ako aj schopnosť 
reprezentovať program a organizáciu, pre ktoré ako profesionálka pracovala. 
 
 
 



Fotky 
  

  
  
  
  
 

  



2) Odborná stáž v projekte KonTEXT 
 

Kontext  
  
Univerzita 

Názov: LMU Mníchov 
Katedra: Katedra vzdelávania 
Webová stránka: 
https://www.fak11.lmu.de/  
 
  

Podnik 
Názov: JAA München  
Webová stránka: https://kontextleseprojekt.com/  
E-mail: steindorff@hm.edu  
Odvetvie: súdny systém  
Počet rokov zapojenia do programu odborných stáží: 5 
Celkový počet študentov, ktorí boli v podniku vyškolení: 34 

Bakalársky stupeň na LMU zahŕňa povinnú stáž v trvaní najmenej šesť týždňov. LMU má vytvorenú 
spoluprácu s množstvom projektov alebo inštitúcií, ktoré prijímajú ich študentov. Odborným stážam 
je venovaný seminár. Pretože medzi LMU a inštitúciami existuje dlhodobá spolupráca, je možné 
zosúladiť záujmy a zručnosti študenta s požiadavkami projektu alebo podniku. Aj vďaka tomu majú 
svoje overené postupy a nástroje. 

Partnerom odbornej stáže bolo združenie spolupracujúce s väznicami, ktoré pomáha mladým väzňom 
(vo veku od 14 do 22 rokov) nájsť cestu von a späť do života. Ich prístup je založený na tom, že 
spoločne s mladými väzňami študujú literatúru o mladých ľuďoch a diskutujú o témach a problémoch, 
ktoré v nej vyvstávajú. Medzi úlohy stážistu patrila aktualizácia koncepcie stretnutí a workshopov, 
implementácia nových školení a hodnotenie (formatívne a sumatívne). Projekt sa nazýval „KonTEXT“, 
partnerom projektu bola Univerzita aplikovaných vied v Mníchove (prof. Dr. Steindorff-Classen) a stáž 
bola podporená nepretržitou spoluprácou medzi profesorom Dr. Steindorff-Classen a LMU, vrátane 
seminára pre stážistov, ktorý sa  konal na LMU. 

Popis odborných stáží EnterMode 
  
Úlohy a výzvy:  
Vzhľadom na to, že koncepcia čítania a diskusie o literatúre (fikcia pre mladých dospelých) s mladými 
väzňami bola vyvinutá sociálnymi pracovníkmi a adaptovaná projektom KonTEXT pred niekoľkými 
rokmi, hlavnou úlohou stážistky bolo uvedený koncept aktualizovať. Stážistka vybrala nový text a 
príslušné pasáže, ktoré boli vhodné na diskusiu o relevantných problémoch, ako sú komunikačné 
problémy, problémy týkajúce sa spolunažívania alebo otázky, ako nájsť zmysel života. Aby uľahčila 
plnohodnotné konverzácie na základe zvoleného textu, stážistka vytvorila vhodné pomocné otázky 
a návrhy na diskusiu.  

Hlavnou výzvou stážistky bolo aktualizovať a zdôvodniť prístup projektu v súlade s princípmi výučby 
a učenia založeného na konštruktivizme a ich osvojenie podľa skúseností a perspektív mladých 
väzňov, ktorí sa na programe zúčastňujú. Aby bolo možné realizovať workshopy a diskusie, stážistka 
musela preukázať autonómiu, nezávislosť a silu voči mladým väzňom. Musela tiež nájsť spôsob, ako 
voči svojim klientom pôsobiť dôveryhodne a zároveň si udržiavať profesionálny odstup, aby mohla 
úspešne viesť diskusie, pretože táto rovnováha dôvery a odstupu je základným prvkom 
profesionálneho pedagogického prístupu. Na dosiahnutie a zlepšenie týchto schopností je 
nevyhnutná pravidelná spätná väzba a supervízia. Preto sa pravidelne konali stretnutia s profesorom 
Steindorffom-Classenom. Počas workshopu s ostatnými stážistami na LMU boli navyše 



prediskutované problémy týkajúce sa stáže, ako napríklad organizačné alebo osobné faktory a úlohy 
profesionálnych kompetencií. 

Spätná väzba stážistky o jej skúsenosti so stážou a získané kompetencie zahŕňala aj to, aká pôsobivá 
pre ňu bola interakcia s mladými väzňami. Dozvedela sa o každodennom živote vo väzení, zložitých 
rodinných pomeroch, skúsenostiach s vojnou a emigráciou a celkových úderoch osudu, ktorým väzni 
museli v rôznej miere čeliť. Stážistka bola tiež informovaná o povahe spáchaných trestných činov. 
Musela preukazovať empatiu aj nezávislé, profesionálne postavenie. Okrem kontaktu s účastníkmi 
musela stážistka zostať neutrálna voči všetkým kolegom, aby mohla vykonať hodnotenie stáže. Aby 
mohlo byť hodnotenie vykonané, musela vyvinúť vlastný návrh pod dohľadom LMU, ale zároveň 
nezávislý od podniku, a rozhodla sa pre klasický návrh pred a po. Identifikovala kompetencie, ktoré 
by mali mladí väzni pri objasňovaní cieľov hodnotenia a pri výbere alebo vývoji vhodných nástrojov 
získať. Po vyhodnotení boli výsledky prezentované podniku ako aj v rámci seminára na LMU. Výsledky 
boli celkovo pozitívne a teraz sa používajú na ďalší rozvoj seminárov. 

Kompetencie, ktoré sa v priebehu odbornej stáže rozvíjali:  
 
Kompetencie EnterMode: 
Vyhľadávanie príležitostí ☐  
Kreativita ☐  
Vízia ☐  
Hodnotenie nápadov ☐  
Etické a udržateľné myslenie ☐  
Sebauvedomenie a seba účinnosť ☐  
Motivácia a výdrž ☐  
Mobilizovanie zdrojov ☐  

Finančná a ekonomická 
gramotnosť ☐  
Mobilizovanie iných ☐  
Preberanie iniciatívy ☐  
Plánovanie a manažment ☐  
Vyrovnávanie sa s neistotou, 
nejasnosťou a rizikom ☐  
Práca s inými ☐  
Učenie sa prostredníctvom 
skúseností ☐  

Táto krátka správa z odbornej stáže ukazuje, že takmer všetky kompetencie uvedené v rámci 
EntreComp zohrávali úlohu: 

Stážistka musela pri aktualizácii koncepcie programu, vypracovaní koncepcie hodnotenia a vytvorení 
dobrého workshopu spoločne s mladými väzňami preukázať iniciatívu. Získala skúsenosti so 
situáciami, v ktorých prevládajú pocity neistoty a rizika, a to konkrétne pri práci s ľuďmi, ktorí majú 
zložitú alebo odlišnú socializáciu. Taktiež musela naplánovať a riadiť workshopy aj hodnotenie a 
spolupracovať so svojím nadriadeným, zamestnancami LMU a ďalšími stážistami. Počas stáže získala 
skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi, ktorí majú problematické zázemie. Dá sa očakávať, že to, čo sa 
z toho naučila, bude veľmi relevantné a využiteľné v jej budúcej kariére. Jej práca ju prinútila byť si 
vedomá samej seba, byť vytrvalá a motivovaná počas celých workshopov a aby mohla motivovať 
účastníkov, musela uvažovať a verbalizovať problémy každodenného života. Kreativita bola potrebná 
pri práci s cieľovou skupinou, ako aj pri navrhovaní hodnotenia. Tu si tiež musela uvedomiť šance a 
príležitosti pre seba i pre ostatných, aby si vážili a rozvíjali nápady a vízie s cieľom dosiahnuť 
udržateľný život v medziach etického postavenia. 

Jedinou rámcovou kompetenciou EntreComp, ktorá počas odbornej stáže nehrala z dôvodu povahy 
projektu výslovnú úlohu, boli ekonomická a finančná kompetencia.  

 

 



  
Fotky 
Plagát výsledkov hodnotenia 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Mapovanie, štruktúrovanie a aktualizácia siete vzťahov Kinepictu v súlade 
s marketingovou stratégiou 

Kontext  

Univerzita 

Názov: Univerzita Semmelweis  
Oddelenie: Školiace stredisko pre správu 
zdravotníckych služieb  
Webová stránka: https://semmelweis.hu/emk   
 
 
  

Podnik 
Názov: Kinepict Health Ltd.  
Webová stránka:  https://kinepict.com   
E-mail: krisztian.szigeti@kinepict.com   
Odvetvie: zdravotnícke pomôcky  
Počet rokov zapojenia do programu 
odborných stáží: 2 
Celkový počet študentov, ktorí boli v podniku 
vyškolení: 1 

  
Stážistka je študentkou 5. ročníka medicíny na Univerzite Semmelweis   

Žiadni ďalší študenti neboli mentorovaní. Podnik v minulosti nepripravoval plány odborných stáží 
ani nestanovoval výsledky vzdelávania. 

Popis odbornej stáže EnterMode 

Cieľom odbornej stáže bolo oboznámiť sa s obchodnou a marketingovou stratégiou podniku a 
vedeckou prácou a schopnosť samostatne sa zúčastňovať na jeho projektoch. Vzhľadom na 
charakter projektov boli stanovené termíny niekoľkých dní aj týždňov. Stážistka si organizovala čas 
sama.  

Na konci každej úlohy bola práca stážistky krátko hodnotená v písomnej forme. Ďalšiu 
podrobnejšiu spätnú väzbu o danom časovom období dostávala každý mesiac telefonicky alebo 
cez Skype. Obchodná alebo vedecká pracovná skupina pokračovala ďalej v jej práci, takže sme sa 
mohli presvedčiť o jej účinnosti. Kvôli pandémii došlo iba k obmedzenému počtu osobných 
stretnutí, mentor udržiaval kontakt so stážistkou online, hlavne prostredníctvom e-mailu. 

Zdroje ponúknuté študentke   

Kancelárske priestory: ☐  
Počítač: ☐  
Sieťové pripojenie: ☒  
Písacie potreby: ☐  
Telefón: ☐  
Mentorovanie: ☒  

Školenie: ☒  
Prístup k informáciám podniku: ☒  
Účasť na stretnutiach tímu: ☒  
Iné: ____________  

Stážistka dostala vlastnú e-mailovú adresu a prístup k interným zoznamom adries. Bola pozývaná 
na týždenné a mesačné firemné stretnutia. 

https://semmelweis.hu/emk
https://kinepict.com/
mailto:krisztian.szigeti@kinepict.com


Pred vykonaním určitých úloh dostala sprievodné dokumenty a mohla klásť otázky. Mentor sa so 
stážistkou podelil o svoje skúsenosti a spoločne sa prediskutovali jej plány.  

Kompetencie, ktoré sa v priebehu odbornej stáže rozvíjali:  
 
Kompetencie EnterMode: 
Vyhľadávanie príležitostí ☒   
Kreativita ☐  
Vízia ☒   
Hodnotenie nápadov ☒  
Etické a udržateľné myslenie ☐  
Sebauvedomenie a seba účinnosť ☒  
Motivácia a výdrž ☒  
Mobilizovanie zdrojov ☐  

Finančná a ekonomická gramotnosť ☐  
Mobilizovanie iných ☐  
Preberanie iniciatívy ☒  
Plánovanie a manažment ☐  
Vyrovnávanie sa s neistotou, 
nejasnosťou a rizikom ☐  
Práca s inými ☒  
Učenie sa prostredníctvom skúseností 
☐  

Počas svojej stáže študentka urobila výrazný pokrok v efektívnom riešení problémov, vytrvalo 
hľadala riešenia. Naučila sa rozpoznávať a oceňovať príležitosti a získavať motiváciu z dosiahnutých 
úspechov. Mohla zažiť, aké je to spolupracovať s ostatnými, spoznala rolu začiatočníka. V podniku 
momentálne plánujú jej budúcnosť. 

Skúsenosti a poznatky   

Študentka vynikala v rôznych situáciách. Jej schopnosť spolupracovať v skupine sa v priebehu 
mesiacov rozvinula a vie si nezávisle stanovovať ciele a plány do budúcnosti. Stážistka prispela k 
rozvoju i každodennému fungovaniu podniku. Stážistke sa navrhuje, aby bola odvážnejšia a zdieľala 
svoje kreatívne nápady, ktoré podnik víta.  

Posudky 

Študentka: 
Posledné tri mesiace boli pre mňa určujúcou 
skúsenosťou. Nielenže som sa mohla oboznámiť 
s vnútorným fungovaním maďarského start-upu 
zaoberajúcim sa zdravotníckymi pomôckami, 
dynamickým tímom zamestnancov, ale tiež som 
sa mohla aktívne zúčastňovať prevádzky. 
Očakávali moju prácu, moja práca prispela k 
úspechu podniku, čo bolo pre mňa nesmierne 
motivujúce. Myslím si, že veľa mojich schopností 
sa rozvinulo a zistila som, na ktoré sa musím ešte 
viac zamerať. Po ukončení odbornej stáže 
plánujem v podniku naďalej pracovať.  
 

Mentor podniku:  
Počas odbornej stáže študentka získala 
prehľad o obchodných a vedeckých 
procesoch prebiehajúcich v start-upe. Mohla 
sa zúčastňovať odborných diskusií a zberu 
údajov, na ktorých sa tiež aktívne 
zúčastňovala. S prácou študentky som bol 
spokojný, po potrebných informáciách 
vykonávala svoje úlohy samostatne. Jej práca 
mala drobné nedostatky, ale tie mohli byť 
spôsobené nedostatkom skúseností. 
Pandémia nepomohla pri implementácii 
programu, takže praktické vzdelávanie 
nebolo, bohužiaľ, optimálne, ale dúfame, že v 
práci budeme pokračovať aj v budúcnosti. 

  
 



2 Virtuálne odborné stáže 

1) Zvyšovanie viditeľnosti OncoVR 

 
Kontext 
 
Univerzita 
Názov: Univerzita Semmelweis  
Katedra: Fakulta zdravotníctva a 
verejných služieb, Ústav 
digitálnych zdravotníckych vied  
Webová stránka: 
https://semmelweis.hu   
 
 
 

Podnik 
Názov: Technológiával az Egészségért Alapítvány  
Webová stránka: https://oncovr.hu   
E-mail: hello@oncovr.hu   
Odvetvie: nezisková organizácia  
Počet rokov zapojenia do programu odborných stáží: 0 
Celkový počet stážistov, ktorí boli v podniku vyškolení: 1 
Predošlá skúsenosť podniku s virtuálnymi odbornými stážami: žiadna 

Stážistka bola študentkou 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Manažment zdravia na Fakulte 
zdravotníctva a verejných služieb Univerzity Semmelweis.  
  
Odborná stáž sa uskutočňovala hybridnou formou: osobné stretnutia boli čoraz viac nahradzované online 
komunikáciou z dôvodu 2. vlny pandémie COVID. 

Popis virtuálnej odbornej stáže 
 
 

Cieľom odbornej stáže bolo rozvinúť zručnosti stážistky a zvýšiť viditeľnosť organizácie. Stážistka tri 
mesiace riadila komunikačné platformy nadácie s cieľom spustiť nové platformy, aktualizovať tie súčasné 
a zvýšiť viditeľnosť prostredníctvom kampaní na sociálnych sieťach. Okrem vyššie uvedeného bolo cieľom 
zvýšiť konverziu komunikačných kanálov na získavanie finančných prostriedkov. Počas stáže stážistka 
udržiavala kontakty so svojím mentorom, stretávali sa niekoľkokrát týždenne osobne alebo online. 
Stážistka si viedla denník, takže bolo ľahké sledovať jej pokrok. 
Zdroje ponúknuté študentke  
 

Zdroje: Stážistka používala svoj vlastný počítač. Podnik poskytol prístup na svoje sociálne siete a ponúkol 
mentoring a prístup k informáciám o podniku. Stážistka mala tiež možnosť zúčastňovať sa na firemných 
stretnutiach, väčšinou v online podobe. 
Rozdiely: V pláne boli aj kancelárske priestory a nástroje, ale z dôvodu zmeny do virtuálnej podoby neboli 
potrebné. 
Kompetencie, ktoré sa v priebehu virtuálnej odbornej stáže rozvíjali  
 

Kompetencie EntreComp  

Vyhľadávanie príležitostí ☒   
Kreativita ☒ 
Vízia ☐   
Hodnotenie nápadov ☒  
Etické a udržateľné myslenie ☐  
Sebauvedomenie a seba účinnosť ☒  
Motivácia a výdrž ☒  

Finančná a ekonomická gramotnosť ☒  
Mobilizovanie iných ☐  
Preberanie iniciatívy ☐  
Plánovanie a manažment ☒  
Vyrovnávanie sa s neistotou, nejasnosťou a rizikom ☐  
Práca s inými ☒  
Učenie sa prostredníctvom skúseností ☒ 

https://semmelweis.hu/
https://oncovr.hu/
mailto:hello@oncovr.hu


Mobilizovanie zdrojov ☐  

 
Počas odbornej stáže stážistka rozvíjala predovšetkým svoju kreativitu, plánovacie a riadiace zručnosti.  
 
 
Skúsenosti a poznatky   

 

Nadácia bola obohatená o skvelú pracovnú silu. S jej pomocou bolo možné znovu spustiť a rozbehnúť 
komunikačné platformy, ktoré boli predtým zanedbané a rozšíriť ich o významnú základňu followerov. S 
pomocou stážistky sa tieto kanály mohli tiež pretransformovať na získavanie finančných prostriedkov, čo 
významne slúži cieľom udržateľnosti nadácie. Stážistka sa veľmi rozvinula a získala veľa skúseností. 
Pandémia COVID sťažila uskutočnenie programu odborných stáží, ale myslíme si, že sme dobre zvládli 
všetky prekážky.  
Posudky 
 
Študentka: 
Počas svojej stáže som mala možnosť rozvinúť 
niekoľko svojich kompetencií. Vďaka rámcu 
EnterMode som ľahko identifikovala 
kompetencie, ktoré sa majú rozvíjať, a potom k ich 
k rozvoju pomohla aj vzdelávacia hra. Počas stáže 
bolo mojou hlavnou úlohou riadenie a rozvoj 
komunikačných platforiem organizácie. Ak som 
potrebovala pomoc alebo podporu, pomohol mi 
môj mentor. Program odborných stáží bol 
úspešný. 

Mentor podniku: 
Stážistka nahradila značný nedostatok ľudských 
zdrojov v organizácii. Prispela k dosiahnutiu našich 
cieľov v oblasti udržateľnosti a k rozvoju 
komunikačných kanálov organizácie. Rámec 
programu bol podniku dobre prispôsobený. 
Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť na programe a 
rozvíjať sa spolu so stážistkou. 

Fotky 
 



 
 

 

  



2)  Reálne učenie, na diaľku: Prispôsobovanie odborných stáží počas krízy 
Covid-19 

Kontext 
Univerzita 
Názov: Technická univerzita v 
Košiciach, Slovensko  
Katedra: Ekonomická fakulta 
Webová stránka: www.tuke.sk 
 

Podnik  
Názov: EUROCREA 
Webová stránka: http://www.eurocreamerchant.it/ 
E-mail:   info@eurocreamerchant.it 
Odvetvie: poradenstvo a vzdelávanie  
Počet rokov zapojenia do programu odborných stáží: 1 
Celkový počet stážistov, ktorí boli v podniku vyškolení: 1 
Predošlá skúsenosť podniku s virtuálnymi odbornými stážami: 
žiadna 

Zázemie študentky: Stážistka je študentkou 1. ročníka magisterského štúdia v študijnom programe 
„Ekonomika a manažment verejnej správy“. Má iba obmedzené pracovné skúsenosti, ale opísala sa 
ako odhodlaná a spoľahlivá osoba so silnou túžbou učiť sa nové veci. Aktívne sa zapájala do 
spolupráce s miestnou komunitou a ďalšími študentmi. 
 
Odborná stáž: Kvôli COVID19 musela byť stáž virtuálna. Pre nijakú zo zúčastnených strán to nebola 
prvá voľba. VŠ, študentka a tiež celá spoločnosť by uprednostnili osobnú odbornú stáž. Virtuálna 
stáž bola vybraná ako alternatívne riešenie, ale s víziou, že aj virtuálna stáž môže veľmi pomôcť pri 
ďalšom osobnom rozvoji študenta. 
Popis virtuálnej odbornej stáže 
  

Výzva: TU Košice v spolupráci s podnikom spolupracovali pri príprave výzvy pre študentku. Obe 
strany sa zhodli, že výzva musí byť navrhnutá tak, aby umožňovala jej splnenie aj vo virtuálnom 
prostredí. Očakávalo sa, že stážistka prispeje k rozvoju rôznych úloh v rámci európskych projektov: 
od identifikácie výzvy na predloženie návrhov, jej porozumeniu a finalizáciu. Jadrom výzvy bolo 
dokázať samostatne nájsť vhodný zdroj / podporu pre každú úlohu. 
Denný rozvrh: Denný rozvrh bol založený na zadanej práci. Stážistka si mohla zvoliť najvhodnejší čas 
pre svoju prácu. Čas strávený každou úlohou závisel od úrovne náročnosti úlohy a tiež od povinností 
stážistky. Stáž sa konala počas skúškového obdobia, takže stážistka musela zosúladiť svoje študijné 
povinnosti a povinnosti súvisiace so stážou.  
Komunikácia: Na vzájomnú komunikáciu sa používal najmä e-mail, ale aj WhatsApp, Skype alebo 
Zoom. 
Podpora: Prvú podporu poskytla univerzita. Tútor vysokej školy uskutočnil výber, aby sa zabezpečilo, 
že študentka zodpovedá potrebám podniku z hľadiska požadovanej špecializácie a jazykových 
znalostí. Potom tútor komunikoval s podnikom, aby spoločne pripravili výzvu. Prvé online stretnutie 
medzi riaditeľom podniku, mentorom podniku, tútorom univerzity a študentkou bolo iniciované zo 
strany univerzity. Potom podnik začal so študentkou pravidelne pracovať prostredníctvom 
vzájomných diskusií a konzultácií. 
Online znamená sledovať odbornú stáž a postup stážistky: stážistka si pripravovala týždenný denník 
a každý týždeň ho zasielala univerzitnému tútorovi. Týždenník bol pripravený stážistkou a 
konzultovaný s mentorom. Keďže stáž prebiehala veľmi dobre a stážistka ani mentor nenaznačili 

mailto:info@eurocreamerchant.it


žiadne problémy, univerzitný tútor nezasahoval do ich vzájomnej práce. Na konci bola záverečná 
správa od mentora a od stážistky zaslaná univerzitnému tútorovi.  
Zdroje ponúknuté študentke 
Zdroje: Stážistka pri práci z domu používala svoj vlastný počítač. Zdrojmi, ktoré podnik ponúkol, boli 
dokumenty, literatúra a poradenstvo potrebné na dokončenie zadanej práce. Stážistka mala prístup 
k informáciám o podniku a mohla sa zúčastňovať na firemných stretnutiach. Poskytnutý bol tiež 
mentoring. Stážistka mohla využiť príležitosti na vytváranie kontaktov.  
 
Rozdiely: Absolvovanie osobnej odbornej stáže si vyžaduje miesto v kancelárii a ďalšie bežné 
kancelárske nástroje. V prípade virtuálnej odbornej stáže tieto ďalšie zdroje neboli poskytnuté. 
Kompetencie, ktoré sa v priebehu virtuálnej odbornej stáže rozvíjali  
 

Kompetencie EntreComp  

Vyhľadávanie príležitostí ☒   
Kreativita ☒ 
Vízia ☒   
Hodnotenie nápadov ☒  
Etické a udržateľné myslenie ☐  
Sebauvedomenie a seba účinnosť ☒  
Motivácia a výdrž ☐  
Mobilizovanie zdrojov ☒  

Finančná a ekonomická gramotnosť ☒  
Mobilizovanie iných ☒ 
Preberanie iniciatívy ☐  
Plánovanie a manažment ☐  
Vyrovnávanie sa s neistotou, nejasnosťou a rizikom ☒ 
Práca s inými ☐ 
Učenie sa prostredníctvom skúseností ☐ 

Pred stážou: Študentka pred stážou vyplnila dva dotazníky. Prvým bolo sebahodnotenie 
podnikateľských zručností pred výberom výzvy. Druhý poskytol informácie o očakávaní študentky 
pred absolvovaním odbornej stáže. 
Počas stáže: Stážistka mala jedinečnú šancu získať predstavu a koncepciu procesu projektového 
manažmentu od ľudí, ktorí v tejto oblasti pracujú už nejaký čas, v zabehnutom podniku. Ocenila, že 
sa zlepšili aj jej zručnosti v oblasti projektového manažmentu. Skutočné skúsenosti a prax boli 
hodnotené veľmi vysoko. Zlepšenie anglického jazyka prinieslo navyše ďalšiu hodnotu. Obohacujúca 
a zaujímavá bola možnosť zúčastniť sa na niekoľkých podujatiach a konferenciách. 
Po stáži: záujem stážistky o projektový manažment ako možnosť budúceho profesionálneho 
smerovania sa posilnil. Teraz rozumie rôznorodosti práce spojenej s projektovým manažmentom a 
v tejto oblasti získala veľmi cenné informácie a najmä skúsenosti. Stážistka po absolvovaní odbornej 
stáže podstúpila sebahodnotenie podnikateľských zručností a ukázalo sa, že bola výrazne podporená 
najmä tvorivosť (prichádzať s inovatívnymi nápadmi) a učenie sa zo skúseností. Zlepšila sa tiež práca 
pod tlakom.  
Skúsenosti a poznatky   

 

Prínosy pre stážistku: Stážistka získala nové zručnosti a vedomosti v konkrétnej oblasti a tiež 
podporu vybraných podnikateľských zručností.  
Prínosy pre podnik: Podnik hodnotí odbornú stáž EnterMode ako skvelý zážitok. Vplyv bol veľmi 
pozitívny, táto stáž umožnila všetkým členom podniku získať cennú podporu pri ich práci a zároveň 
všetkým členom dala možnosť vyskúšať si svoje mentorské zručnosti.  
Prekážky počas virtuálnej odbornej stáže: Komunikácia prebiehala na rôznych platformách a 
prostredníctvom rôznych mediálnych kanálov, čo prinieslo obmedzenia virtuálnej komunikácie. 
Podnik považuje virtuálnu komunikáciu iba za negatívny aspekt. Myslia si, že rozprávať sa s ľuďmi vo 
virtuálnom prostredí, vysvetľovať veci a zdieľať niektoré skúsenosti iba prostredníctvom obrazovky 
nemá rovnaký vplyv ako osobný kontakt. 



Vplyv virtuálnej odbornej stáže na podnikateľské zručnosti: Stážistka aj podnik si vo všeobecnosti 
myslia, že osobná stáž umožňuje rozvíjať podnikateľské schopnosti lepšie ako virtuálna. 
Posudky 
Študentka: 
„V dnešnej virtuálnej dobe je náročné 
napredovať, učiť sa a skúšať nové veci, byť v 
novom prostredí. Aspekt skutočného 
kontaktu chýba. Počas stáže som mala 
najlepšieho mentora, akého som si kedy 
mohla priať. Bola správnou definíciou 
dobrého mentora - motivujúca 
a podporujúca.„ 
 

Mentor podniku:  
„Odborná stáž bola pre nás všetkých obohacujúcou a 
prekvapujúcou skúsenosťou. Stáž  EnterMode bola 
obojstranným prínosom pre podnik aj pre stážistku!„ 
 

Fotky 

        
 

 
  



3) PROMISEO pomáha stážistom stať sa profesionálmi v oblasti online 
marketingu  
 

Kontext 
Univerzita 
Názov: Technická univerzita v 
Košiciach, Slovensko  
Katedra: Ekonomická fakulta 
Webová stránka: www.tuke.sk 
 

Podnik  
Názov:  PROMISEO  
Webová stránka:  https://www.promiseo.sk/  
E-mail:  info@promiseo.com  
Odvetvie:  marketing  
Počet rokov zapojenia do programu odborných stáží: 9 
Celkový počet stážistov, ktorí boli v podniku vyškolení: 27 

Stážistka je študentkou 1. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore „Financie, bankovníctvo a 
investície“. Študovala marketing a počas semestra sa jej tento predmet vďaka spolupráci s externými 
podnikmi veľmi zapáčil. Prezentácie a prednášky v spolupráci s PROMISEO boli pre ňu veľmi 
motivujúce a chcela sa o svete marketingu dozvedieť viac.  
Odborná stáž: PROMISEO je podnik so skúsenosťami s odbornými stážami a dlhodobo spolupracuje 
s TU Košice. Podnik má zvyčajne počas roka niekoľko študentov a celková dĺžka stáže (osobne) je 
medzi 10 - 12 týždňami. Počas vzájomnej diskusie medzi univerzitným tútorom a mentorom z 
PROMISEO sa rozhodlo, že odborná stáž ENTER.M bude trvať 14 týždňov, pokiaľ je to možné v 
zmiešanom režime (osobne a virtuálne). Kvôli pandémii COVID-19 sa stáž nakoniec uskutočnila iba 
vo virtuálnom režime. Univerzitný tútor a mentor podniku pripravili plán odbornej stáže pred jej 
začiatkom. TU Košice a PROMISEO medzi sebou podpísali Memorandum o porozumení. Procesy 
modelu odbornej stáže ENTER.M boli pre PROMISEO nové. Univerzitný tútor vysvetlil všetky kroky a 
dokumenty, ktoré by mali byť pripravené ešte pred stážou. 
Popis virtuálnej odbornej stáže 
 
 

Cieľom tejto stáže bolo naučiť sa pracovať s platformami a pomáhať skúsenejším špecialistom s 
nastavením a optimalizáciou reklám, správ a komunikácie. Výzva zahŕňala nastavenie komplexnej 
reklamy pre firemného klienta bez pomoci špecialistu podniku, vrátane nastavenia reklamy a 
rozpočtu. Súčasťou odbornej stáže bol úvod do platforiem Google Ads, ako sú Google Display 
Network, Google Search Ads, kampane YouTube, kampane Google Discovery, kampane Strossle a 
ďalšie. Stážistka sa mohla v prostredí online marketingu naučiť, ako nastavovať reklamy v službe 
Google Ads a aktívne sa podieľať na ich príprave. Situácia spôsobená Covid-19 neumožňovala osobné 
stretnutie. Komunikáciu zabezpečovali online platformy ako e-mail a MS TEAMS. Podnik  
zorganizoval veľa videohovorov a stážistka sa tiež zúčastnila dvoch verejných webinárov PROMISEO. 
YouTube kanál PROMISEO s krátkymi webinármi tiež pomohol pokryť šírku online marketingu ako 
študijného predmetu. 
Zdroje ponúknuté študentke  

 
 

Kancelárske priestory: ☐  
Počítač: ☐  
Sieťové pripojenie: ☒  
Písacie potreby: ☐  
Telefón: ☐  

Školenie: ☒  
Prístup k informáciám podniku: ☒  
Účasť na stretnutiach tímu: ☐  
Iné: ____________  



Mentorovanie: ☒  

Keďže sa odborná stáž musela absolvovať online, museli sa zrušiť všetky pôvodne plánované aktivity 
spojené s priamou účasťou v podniku. PROMISEO školilo stážistku, aby vedela zvládnuť výzvu. 
Súčasťou stáže bol aj prebiehajúci mentoring. Stážistka zažila každodennú pracovnú rutinu 
profesionála v oblasti online marketingu, najskôr prípravu celej stratégie online marketingu a neskôr 
jej realizáciu. 
Kompetencie, ktoré sa v priebehu virtuálnej odbornej stáže rozvíjali  
 

Kompetencie EntreComp  

Vyhľadávanie príležitostí ☒   
Kreativita ☒ 
Vízia ☐   
Hodnotenie nápadov ☐  
Etické a udržateľné myslenie ☐  
Sebauvedomenie a seba účinnosť ☒  
Motivácia a výdrž ☒  
Mobilizovanie zdrojov ☐  

Finančná a ekonomická gramotnosť ☒  
Mobilizovanie iných ☐ 
Preberanie iniciatívy ☒  
Plánovanie a manažment ☒ 
Vyrovnávanie sa s neistotou, nejasnosťou a rizikom ☐ 
Práca s inými ☐ 
Učenie sa prostredníctvom skúseností ☐  

Počas odbornej stáže sa rozvíjali tieto kompetencie: 
Plánovanie a manažment prostredníctvom dvoch online webinárov - „Google ads basic“ a „2020 vs 
2021 na sociálnych sieťach“. Posilnilo sa tiež strategické myslenie študentky. Iniciatíva a 
vyhľadávanie príležitostí sa rozvíjali prostredníctvom samostatnej práce na kampani. Príprava na 
kampaň vo vyhľadávaní podporila jej kreativitu a tiež jej kritické myslenie. Finančná a ekonomická 
gramotnosť stážistky sa rozvíjala prostredníctvom prípravy rozpočtu kampane. Stážistka tiež 
preukázala motiváciu a vytrvalosť, pretože štrnásťtýždňová odborná stáž si vyžadovala udržanie 
dobrej rovnováhy medzi študijnými povinnosťami a povinnosťami súvisiacimi so stážou. U stážistky 
sa tiež zlepšili sebauvedomenie a seba účinnosť.  
Skúsenosti a poznatky   

 
 

Stážistka potvrdila vysoký prínos odbornej stáže. Získala teoretické i praktické znalosti a využila ich. 
Počas stáže rozvíjala svoju kreativitu a schopnosť prezentovať nápady. Stáž jej dodávala 
sebavedomie a odvahu. Jediným negatívnym aspektom bolo, že kvôli pandemickým opatreniam 
nemohla pracovať priamo v sídle spoločnosti. PROMISEO označil stážistku za bystrú študentku. Mať 
ju vo firemnom tíme veľmi pomohlo pri ľahkých a opakujúcich sa úlohách. Podnik je vďačný za to, že 
mali možnosť zabezpečiť odbornú stáž. Nielen stážistka, ale aj PROMISEO získali veľa skúseností. 

Posudky  
Študentka: 
“Vďaka stáži v PROMISEO som našla 
odvetvie, ktoré ma baví a ktorému by som sa 
chcela v budúcnosti venovať viac.“ 
 
 

Mentor podniku: 
„Mať stážistku ako Annamaria nás povzbudilo k 
tomu, aby sme viac spolupracovali so stážistami a aby 
sme boli otvorenejší takýmto študentom otvorenejší. 
Uskutočnili sme veľa workshopov a webových 
seminárov, ale mať stážistu na tri mesiace všetko 
posunulo na vyššiu úroveň. “ 

Fotky 
 



   
 
  



4) Plánovanie európskeho vzdelávacieho projektu  
Kontext 
 
Univerzita 
Názov: Online univerzita Pegaso 
Katedra: Fakulta humanitných vied  
Webová stránka: www.unipegaso.it 
 

Podnik 
Názov: ASTRA - Združenie pre inováciu a rozvoj 
Webová stránka: www.astra-ngo.sk 
E-mail: astra@astra-ngo.sk 
Odvetvie: školenie a orientácia študentov vysokých škôl   
Počet rokov zapojenia do programu odborných stáží: 1 
Celkový počet stážistov, ktorí boli v podniku vyškolení: 2 
Predošlá skúsenosť podniku s virtuálnymi odbornými 
stážami: 0 

Davide je 24-ročný študent, má bakalársky titul v odbore vzdelávania a výchovy a v súčasnosti sa 
pripravuje na magisterský titul v odbore pedagogika. Davide má predchádzajúce pracovné 
skúsenosti s telesne hendikepovanými osobami, ale v súčasnosti sa naplno venuje akademickému 
štúdiu, ktorého cieľom je po ukončení pracovať ako pedagóg.  
Kvôli pandémii COVID-19 dala Online univerzita Pegaso študentom možnosť realizovať projektové 
práce (s pomocou ich profesorov) namiesto bežných stáží „tvárou v tvár“, ktoré boli pozastavené, 
aby sa obmedzila možnosť nákazy. Študenti však dostali možnosť uskutočňovať svoju stáž vo 
virtuálnom režime, a preto bolo možné Davideho zahrnúť do pilotného experimentovania modelu 
Entermode iba v diaľkovom režime.  
Popis virtuálnej odbornej stáže 
 

Výzva vyplynula z konkrétnej potreby hostiteľskej organizácie a bola navrhnutá nezávisle mentorom 
podniku a následne prediskutovaná na online stretnutí, ktoré zahŕňalo účasť študenta. Hlavnou 
činnosťou ASTRY je plánovanie a riadenie projektov. Preto bola výzva zameraná na zabezpečenie 
prípravy návrhu projektu vrátane popisu pozadia projektu, harmonogramu, popisu základných 
aktivít projektu, rozpočtu a jednoduchého plánu diseminácie. Projekt bol zameraný na nasledujúcu 
tému: osobná odolnosť študentov vysokých škôl a čerstvých absolventov. Podnikový mentor sa 
pravidelne každý utorok stretával s Davidem a ostatnými stážistami (Nicole, tiež študentka Pegaso 
online univerzity) na týždennom kontrolnom stretnutí, kde sa diskutovalo o úlohách a zadaniach na 
ďalší týždeň a hodnotili sa aktivity z predchádzajúceho týždňa. V prípade potreby boli prijaté 
nápravné opatrenia. Stážisti mali každý piatok podporné stretnutia s facilitátorom. Okrem 
pravidelne plánovaných stretnutí (online), kde mali stážisti možnosť vyjadriť svoje názory, návrhy, 
pochybnosti alebo žiadosti, bola stážistom počas celej odbornej stáže poskytovaná podpora. Mohli 
sa kedykoľvek prostredníctvom e-mailu alebo videokonferencie obrátiť na mentora podniku alebo 
facilitátora. Počas stáže sa konali spolu 4 pracovné týždenné kontrolné stretnutia a 4 stretnutia s 
facilitátorom. Na základe odsúhlaseného Ganttovho diagramu stáže sa uskutočnil posledný hovor, 
aby sa prediskutovala stáž a jej výstupy.  
Zdroje ponúknuté študentovi 
 

Spôsob vývoja výzvy nebol ovplyvnený podmienkou virtuality. Podnik poskytol všetky potrebné 
informácie na vypracovanie výzvy, neustále poskytoval príležitosti mentorstva a tiež nadviazal 
kontakt s iným stážistom, ktorý sa zaoberal rovnakou výzvou, ale samozrejme s iným zameraním. 
Kompetencie, ktoré sa v priebehu virtuálnej odbornej stáže rozvíjali  
 

Kompetencie EntreComp  

Vyhľadávanie príležitostí ☒   Finančná a ekonomická gramotnosť ☒   

http://www.astra-ngo.sk/


Kreativita ☒ 
Vízia ☒   
Hodnotenie nápadov ☒ 
Etické a udržateľné myslenie ☒ 
Sebauvedomenie a seba účinnosť ☐   
Motivácia a výdrž ☐  
Mobilizovanie zdrojov ☐  

Mobilizovanie iných ☐  
Preberanie iniciatívy ☒  
Plánovanie a manažment ☒ 
Vyrovnávanie sa s neistotou, nejasnosťou a rizikom ☐ 
Práca s inými ☒ 
Učenie sa prostredníctvom skúseností ☐  

Podľa sebahodnotiaceho dotazníka, ktorý vyplnil Davide, mu Model Entermode pomohol rozvinúť 
rôzny súbor podnikateľských kompetencií. Plán odbornej stáže bol zameraný na posilnenie hlavne 
štyroch schopností (konkrétne: Plánovanie a manažment, Vízia, Finančná a ekonomická gramotnosť 
a Preberanie iniciatívy), avšak ako už bolo spomenuté, študent mal možnosť podeliť sa o svoju prácu 
s inou študentkou a naplánovať s ňou a s mentorom podniku integrovaný výstup. Vďaka tejto 
príležitosti a vzdelávacej hre si myslí, že svoje skúsenosti veľmi obohatil o niekoľko ďalších 
kompetencií, ako sú: vyhľadávanie príležitostí, kreativita, hodnotenie nápadov, etické a udržateľné 
myslenie a práca s inými. Nemyslí si však, že by si zdokonalil svoje zručnosti v oblasti finančnej 
gramotnosti, aj keď to bolo podľa jeho seba hodnotiaceho dotazníka potrebné. 
Skúsenosti a poznatky   

Podľa seba hodnotiacich nástrojov a diskusie za okrúhlym stolom, ktorú sme mali na konci odbornej 
stáže, môžeme spomenúť niekoľko prvkov týkajúcich sa získaných poznatkov pre študentov, podnik 
a tiež pre inštitúciu vyššieho vzdelávania.  
Táto odborná stáž bola prvou medzinárodnou skúsenosťou podniku ASTRA uskutočnenou online. 
Jedným z hlavných zistení bolo, že sa to dá urobiť takmer rovnako efektívne ako v prípade stáží 
tvárou v tvár, aj keď osobný kontakt môže priniesť ďalšiu hodnotu, napríklad multikultúrny aspekt a 
priblíženie sa ku každodennému pracovnému životu v hostiteľskom podniku. Podnik má ďalej pocit, 
že medzinárodná stáž môže fungovať aj vo virtuálnom rozpoložení, po zohľadnení problémov s 
inkubáciou, najmä ak sa jej zúčastňujú mentori a študenti, ktorých angličtina nie je ich materinský 
jazyk. Táto druhá otázka sa musí vyriešiť v počiatočnej fáze odbornej stáže, počas ktorej by sa 
študent aj mentor mali navzájom oboznámiť a správne naladiť aj z hľadiska rýchlosti, aby sa zaručilo 
vzájomné porozumenie. Téma projektu, ktorú mal Davide pripraviť, bola pre neho najmä vzhľadom 
na jeho študijný odbor veľmi obohacujúca. Mal príležitosť sa do toho hlbšie ponoriť a nájsť vzájomné 
prepojenia, ktoré by mu mohli pri jeho diplomovej práci pomôcť. Naučil sa najmä to, ako zostaviť 
Ganttov diagram, naplánovať projektové činnosti a jednoduchý rozpočet na základe plánovaných 
projektových aktivít. Okrem toho sa Davide zlepšil v spolupráci s ostatnými a naučil sa používať 
niektoré nástroje na virtuálnu spoluprácu (napr. Google Drive a Trello). Mierne vylepšil aj schopnosť 
vyjadrovať svoje myšlienky a názory v angličtine, a to aj napriek virtuálnemu prostrediu. Keď si obaja 
študenti uvedomili výhody spoločnej práce na jednotlivých nápadoch, ako aj pri implementácii 
projektových aktivít, obaja pekne prispievali k vyriešeniu výzvy. Spolu s jeho kolegyňou Nicole 
dokázali byť kreatívni a využiť celkom originálne prístupy (pripravili podcast, prieskum projektu atď.). 
Davide si zdokonalil svoje interpersonálne zručnosti a naučil sa, ako požiadať o pomoc, keď je to 
potrebné. Bol nútený čeliť príprave rozpočtu a Ganttovho diagramu, ktorého sa obával, ale nakoniec 
ho úspešne zdolal. Naučil sa, ako pracovať s novými nástrojmi (ako je popísané vyššie) a 
platformami, a o dôležitosti dodržiavania termínov. Davide mal mierne problémy s vyjadrovaním, 
keď niečomu úplne nerozumel, čo sa potom prejavilo v jeho práci. Mohlo to byť ovplyvnené 
nedostatkom osobných kontaktov a virtuálnym prostredím, ktoré sa využívalo. Po zabehnutí 
komunikačných kanálov však všetko prebiehalo bez problémov a s podporou facilitátora.  

 



5) Voľba vysokoškolského štúdia: technické vlastnosti a osobné dispozície 
Kontext 
Univerzita 
 
Názov: Online univerzita Pegaso 
Katedra: Fakulta humanitných vied 
Webová stránka: www.unipegaso.it 
 

Podnik 
Názov: Servizi Universitari Srl 
Webová stránka: www.unipegasotorino.it 
E-mail: Claudia.pintus@unipegaso.it 
Odvetvie: Školenie a orientácia študentov vysokých škôl 
Počet rokov zapojenia do programu odborných stáží: 1 
Celkový počet stážistov, ktorí boli v podniku vyškolení: 3 
Predošlá skúsenosť podniku s virtuálnymi odbornými 
stážami: 0 

Giovanna je 35-ročná študentka, má bakalársky titul v odbore výchova a vzdelávanie a v súčasnosti 
študuje na magisterskom stupni pedagogiku. Giovanna má rozsiahle vzdelávacie skúsenosti, ktoré 
zahŕňajú obdobia štúdia v zahraničí, získala kvalifikáciu ako sociálna pracovníčka a v súčasnosti 
pracuje v magistráte mesta Miláno. 
Kvôli pandémii COVID-19 dala Online univerzita Pegaso študentom možnosť realizovať projektové 
práce (s pomocou ich profesorov) namiesto bežných stáží „tvárou v tvár“, ktoré boli pozastavené, 
aby sa obmedzila možnosť nákazy. Študenti však dostali možnosť uskutočňovať svoju stáž vo 
virtuálnom režime, a preto bolo možné Giovanna zahrnúť do pilotného experimentovania modelu 
Entermode iba v diaľkovom režime.  
Popis virtuálnej odbornej stáže  
 

Výzva vzišla z konkrétnej potreby hostiteľskej organizácie a bola navrhnutá nezávisle mentorom 
podniku a následne prediskutovaná na online stretnutí, ktoré zahŕňalo účasť akademického mentora 
a študentky. Hlavným cieľom podniku Servizi Universitari Srl je poskytovať pomoc študentom pri 
výbere univerzity, pomoc počas ich štúdia a administratívna podpora. Cieľom tejto výzvy preto bolo 
poskytnúť podniku protokol o pohovore, ktorý môže podnik použiť na lepšiu orientáciu študentov 
pri výbere správneho študijného odboru po ukončení strednej školy, a to podľa ich osobných 
postojov, zručností, kariérnych cieľov a ambícií.  
Po podrobnom definovaní výzvy a formulovaní spôsobu, akým by prijatie výzvy viedlo k rozvoju 
podnikateľských zručností študentky na základe výsledku úvodného seba hodnotiaceho dotazníka, 
bol vytvorený Ganttov diagram aktivít na celé obdobie trvania stáže. Harmonogram aktivít bol 
definovaný skôr stanovením týždenných ako denných termínov, čo umožňovalo študentke lepšie si 
organizovať čas aj vzhľadom na svoje pracovné povinnosti. 
Táto odborná stáž bola neustále podporovaná mentorom podniku a akademickým tútorom. 
Študentka sa stretávala s mentorom podniku, aj keď len kvôli krátkej aktualizácii svojich aktivít, 
každý týždeň a na vyžiadanie podľa potreby. Zároveň si s akademickým tútorom a mentorom 
podniku vytvorili skupinu na WhatsApp, aby sa zaručila úspešnosť stáže prostredníctvom včasnej a 
okamžitej komunikácie, aj pokiaľ ide o potrebné napĺňanie požiadaviek Modelu Entermode 
(zasielanie dotazníkov a denníkov, rešpektovanie harmonogramov a riešenie prípadných 
problémov). Okrem kanonického používania e-mailu a vyššie spomenutej skupiny v aplikácii 
WhatsApp, mentor podniku a akademický tútor pomocou platformy G-Meet uskutočňovali 
konferenčné hovory, počas ktorých sa neobmedzovali iba na diskusiu o aspektoch výzvy, ale vytvorili 
empatický a participatívny vzťah, ktorý podporoval diskusiu o aktuálnych problémoch, ktoré sa nás 
všetkých počas pandémie týkali (ako je izolácia, potreba slobody, preťaženie prácou, a pod). 



Zdroje ponúknuté študentke 
 

Spôsob vytvárania výzvy nebol ovplyvnený podmienkou virtuality. V každom prípade by študentka 
vykonala teoretický výskum a pripravila príslušné riešenie rovnakým spôsobom, aj keby sa stáž 
odohrávala tvárou v tvár. Osobný režim by však prispel k lepším znalostiam konečného používateľa 
práce študentky a zvýšil by možnú efektívnosť práce, ktorá by bola možno lepšie vyvážená. 
Podnik poskytol všetky potrebné informácie na vytvorenie výzvy, poskytoval neustále príležitosti na 
mentoring a tiež vytváral kontakty s ďalšími stážistami, ktorí sa zaoberali podobnými problémami 
spojenými s predmetom odbornej stáže Giovanny. Giovannina odborná stáž bola kontextovo 
podobná ďalším dvom stážam, ktorých úlohou bolo vhodne definovať komunikačnú stratégiu, ktorá 
sa má použiť na prenos výstupu Giovanninej práce rôznym študentom a pomôcť im zvoliť si vhodný 
študijný program a vhodne si vybrať medzi online univerzitou a tradičnou univerzitou.  
Kompetencie, ktoré sa v priebehu virtuálnej odbornej stáže rozvíjali  
 

Kompetencie EntreComp  

Vyhľadávanie príležitostí ☐   
Kreativita ☐ 
Vízia ☐  
Hodnotenie nápadov ☒ 
Etické a udržateľné myslenie ☒ 
Sebauvedomenie a seba účinnosť ☐   
Motivácia a výdrž ☐  
Mobilizovanie zdrojov ☐  

Finančná a ekonomická gramotnosť ☐  
Mobilizovanie iných ☐  
Preberanie iniciatívy ☐ 
Plánovanie a manažment ☐ 
Vyrovnávanie sa s neistotou, nejasnosťou a rizikom ☐ 
Práca s inými ☒ 
Učenie sa prostredníctvom skúseností ☐  

Na základe seba hodnotiaceho dotazníka, ktorý vyplnila Giovanna, jej model Entermode pomohol 
rozvinúť všetky podnikateľské kompetencie. Plán odbornej stáže bol zameraný na posilnenie hlavne 
dvoch zručností (konkrétne: etické a udržateľné myslenie a hodnotenie nápadov), avšak ako už bolo 
spomenuté, študentka mala možnosť podeliť sa o svoju prácu s ostatnými študentmi a naplánovať s 
nimi a s mentorom podniku integrovaný výstup. Vďaka tejto príležitosti a vzdelávacej hre mala pocit, 
že si veľmi obohatila svoje skúsenosti vo viacerých úlohách a kompetenciách. 
Skúsenosti a poznatky    

Na základe seba hodnotiaceho dotazníka a diskusie za okrúhlym stolom, ktorú sme viedli na konci 
odbornej stáže, môžeme spomenúť niekoľko prvkov týkajúcich sa získaných poznatkov študentov, 
podniku a tiež vysokej školy. 
Pracovníci podniku spomenuli, že vďaka Entermode mali možnosť posilniť svoje schopnosti v oblasti 
mentoringu a inkubácie. Cítili, že zlepšili spôsob, akým sa snažia zo stážistov vyťažiť maximum, 
pretože im dávali príležitosť samostatne vyriešiť konkrétnu výzvu. Mentor podniku ďalej diskutoval 
o finálnych výstupoch študentky s manažérmi a ďalšími zamestnancami a uviedli, že ich výsledky 
čoskoro otestujú v každodennej prevádzke.  
Študentka spomenula, že pilotné skúšanie jej dalo príležitosť obohatiť svoje podnikateľské zmýšľanie 
a schopnosti, čo je niečo, čo zvyčajne nesúvisí s jej študijným odborom, vzhľadom k tomu, že 
pedagógovia nie sú zvyknutí na podnikateľské pojmy a ciele.  
Študentka aj podnik uviedli, že virtuálne odborné stáže sú pravdepodobne najefektívnejším 
nástrojom na zabezpečenie skúseností, ktoré sa dajú v budúcnosti využiť na prípravu študentov na 
pracovné pozície, keďže riadenie online pracovnej pozície bude schopnosťou, ktorú budú podniky 
v nasledujúcich rokoch vyhľadávať. Preto môžeme povedať, že práca na diaľku môže byť skôr 
považovaná za pridanú hodnotu na podporu podnikateľských zručností, než za prekážku.  
Jedinou vecou, ktorú všetky zúčastnené strany spomenuli ako možnú kritiku, je inkubačný proces. 
Študentka a mentor sa zhodli, že by sa s inkubačným procesom malo zaobchádzať ako s hlavnou 



fázou stáže a malo by sa k nemu pristupovať skutočne opatrne. Spomenuli, že akademický tútor by 
mal hrať aktívnu úlohu na začiatku inkubačnej fázy a poskytnúť tak kultúrne prepojenie medzi 
teóriou a praxou a jasné vysvetlenie všetkých aktivít a dokumentov, ktoré je potrebné vyplniť, aby 
bol Model odbornej stáže Entermode úspešný. 

 

  



6) Rozvíjajte sa vývojom hry!  
Kontext 
Univerzita 
Názov: Univerzita v Ioannine 
Katedra: Počítačové vedy a 
technika 
Webová stránka: 
https://www.cs.uoi.gr/?lang=en 

Podnik 
Názov: Tenebra Studios 
Webová stránka:: https://www.tenebrastudios.com/ 
E-mail: info@tenebrastudios.com 
Odvetvie: Programovanie / Vývoj hier  
Počet rokov zapojenia do programu odborných stáží: 4 
Celkový počet stážistov, ktorí boli v podniku vyškolení: 10 
Predošlá skúsenosť podniku s virtuálnymi odbornými stážami: 
2 

Stážista bol vysokoškolským študentom (posledný rok) na Katedre Počítačové vedy a technika na 
Univerzite v Ioannine. 
Tenebra Studios hostilo študenta kvôli pandémii Covid-19 na virtuálnej stáži. Cieľom odbornej stáže 
bolo pomôcť študentovi získať predstavu o tom, ako funguje profesionálny podnik zaoberajúci sa 
vývojom hier, naučiť sa základy vývoja hier a rýchly vývoj hier.   
 
Podnik po ukončení odbornej stáže ponúkol študentovi, pánovi Kelemidisovi, možnosť spolupráce.  

Popis virtuálnej odbornej stáže 
 

Tenebra Studios je podnik zameraný na vývoj a lokalizáciu hier, ktorý spolupracuje s poprednými 
svetovými podnikmi v hernom priemysle. Výzva vytvorená spolu so študentmi bola nastavená tak, 
aby im pomohla pochopiť, ako funguje podnik zaoberajúci sa profesionálnym vývojom hier, osvojiť 
si rýchly vývoj a prostredie Unity3D a základy jazyka C # vo vývoji hier. Stanoveným cieľom bolo 
vytvoriť / vyvinúť malú dobrodružnú hru v štýle starých hier Sierra s textovým analyzátorom. Aby 
stážista dosiahol cieľ, spolupracoval so svojím mentorom a tiež používal návod na vývoj hier.  
Prostriedky ponúknuté študentovi 
 

Pretože išlo o virtuálnu stáž, hlavnými použitými prostriedkami boli prístup na internet, počítače, 
prístup k dokumentom, prístup k online nástrojom a softvéru. 
Kompetencie, ktoré sa v priebehu virtuálnej odbornej stáže rozvíjali  
 

Kompetencie EntreComp  

Vyhľadávanie príležitostí ☐   
Kreativita ☒ 
Vízia ☒  
Hodnotenie nápadov ☐ 
Etické a udržateľné myslenie ☐ 
Sebauvedomenie a seba účinnosť ☐   
Motivácia a výdrž ☐  
Mobilizovanie zdrojov ☐  

Finančná a ekonomická gramotnosť ☐  
Mobilizovanie iných ☐  
Preberanie iniciatívy ☐ 
Plánovanie a manažment ☐ 
Vyrovnávanie sa s neistotou, nejasnosťou a rizikom ☐ 
Práca s inými ☐ 
Učenie sa prostredníctvom skúseností ☐  

Na základe teoretického výskumu rôznych riešení pre vývoj UI-UX bol študent schopný rozvíjať svoju 
kreativitu a víziu v oblasti rozhodovania vo vývoji UI-UX. Vďaka vývoju malej dobrodružnej hry v štýle 
starých hier Sierra s textovým analyzátorom bol študent schopný spájať rôzne zručnosti týkajúce sa 
riešenia problémov, časového manažmentu a identifikácie riešenia. 
Skúsenosti a poznatky    

Študent mal cieľ, ktorý si vyžadoval skutočnú prácu. Týmto spôsobom mohol získavať cenné 
skúsenosti a rozširovať svoje zručnosti a vedomosti. 

https://www.cs.uoi.gr/?lang=en
https://www.tenebrastudios.com/
mailto:info@tenebrastudios.com


Virtuálne odborné stáže sú veľmi dobrou alternatívou, ako pomôcť študentom rozvíjať ich 
schopnosti a zdokonaľovať zručnosti a vedomosti v oblasti programovania / vývoja hier. 
Posudky 
Študent: 
Spolupráca so skúseným profesionálom v 
oblasti vývoja hier a získavanie vedomostí o 
postupe a nástrojoch prostredníctvom jeho 
vedenia a mentorstva boli obohacujúcou 
skúsenosťou. 
 
 
 
 

Mentor podniku: 
Realizáciou odborných stáží, ktoré študentom 
poskytujú príležitosť vykonať skutočnú prácu, môžu 
stážisti získať niečo hodnotné a rozšíriť svoje 
vedomosti. 
 
Skvelá spolupráca medzi mentorom a stážistom. 
Všetko fungovalo ako hodinky a stážista bol nakoniec 
veľmi nadšený. 

Fotky 
 

 
 
Študenti univerzity (Kelemidis S. )-------Mentori podniku (Tenebra Studios) 
 

 

  



7) Virtuálne odborné stáže ako spôsob podpory sociálnych mimovládnych 
organizácií a podpory kompetencií študentov.  

Kontext 
Univerzita 
Názov: Univerzita v Ioannine 
Katedra: Katedra vzdelávania v 
rannom detstve 
Webová stránka: 
https://www.uoi.gr/ 
 

Podnik 
Názov: Istituto dei Sordi di Torino (IST) (Turínsky ústav pre 
nepočujúcich) 
Webová stránka: https://www.istitutosorditorino.org/ 
E-mail: info@istitutosorditorino.org 
Odvetvie: nezisková organizácia 
Počet rokov zapojenia do programu odborných stáží: 2 
Celkový počet stážistov, ktorí boli v podniku vyškolení: 2 
Predošlá skúsenosť podniku s virtuálnymi odbornými stážami: 
žiadna 

Stážistkou bola vysokoškolská študentka (5. ročník)  Katedry vzdelávania v ranom detstve Univerzity 
v Ioannine. 
Turínsky inštitút pre nepočujúcich hostil študentku kvôli pandémii Covid-19 na virtuálnej stáži. 
Cieľom stáže bolo poskytnúť jej príležitosť prispieť k riadeniu a diseminácii sociálnych sietí.  

Popis virtuálnej odbornej stáže 
 

Turínsky inštitút pre nepočujúcich bol pripravený realizovať nový projekt Erasmus súvisiaci s úplným 
finančným začlenením klientov banky d / Deaf. Výzvou pre stážistku bolo navrhnúť stratégiu šírenia 
informácií s cieľom nájsť spôsob, ako lepšie osloviť zainteresované cieľové skupiny, ktorými sú: 
nepočujúci dospelí, personál banky, pedagógovia pracujúci s dospelými nepočujúcimi a 
zainteresované subjekty. 
Stážistka vykonala teoretický prieskum s cieľom nájsť vhodné spôsoby, ako osloviť a motivovať 
nepočujúcich dospelých a zainteresované strany k účasti na projekte, predstaviť ciele a výsledky 
projektu a napísať krátku správu. Stážistka tiež začala diseminovať informácie prostredníctvom 
diseminačných kanálov Turínskeho ústavu nepočujúcich. 
Keďže išlo o virtuálnu stáž, mentor a stážistka sa stretávali online prostredníctvom 
videokonferenčných nástrojov a ich spolupráca bola podporená e-mailovou komunikáciou. Stážistka 
sa zúčastňovala aj tímových stretnutí. Napriek obmedzeniam spôsobeným virtuálnym charakterom 
stáže, mentor a študenti spolupracovali na organizácii práce na dennej báze.  
Prostriedky ponúknuté študentke 
 

Pretože sa jednalo o virtuálnu odbornú stáž, hlavnými použitými zdrojmi boli prístup na internet, 
počítače, softvér, prístup k dokumentom, prístup k sociálnym sieťam a ďalšie kanály šírenia 
hostiteľskej organizácie. 
Kompetencie, ktoré sa v priebehu virtuálnej odbornej stáže rozvíjali  
 

Kompetencie EntreComp  

Vyhľadávanie príležitostí ☒   
Kreativita ☒ 
Vízia ☐  
Hodnotenie nápadov ☒ 
Etické a udržateľné myslenie ☐ 
Sebauvedomenie a seba účinnosť ☐   
Motivácia a výdrž ☐  
Mobilizovanie zdrojov ☐   

Finančná a ekonomická gramotnosť ☐  
Mobilizovanie iných ☐  
Preberanie iniciatívy ☐ 
Plánovanie a manažment ☒ 
Vyrovnávanie sa s neistotou, nejasnosťou a rizikom ☐ 
Práca s inými ☐ 
Učenie sa prostredníctvom skúseností ☐  

https://www.istitutosorditorino.org/
mailto:info@istitutosorditorino.org


Študenti vykonali teoretický prieskum zameraný na spôsoby prístupu a motivácie nepočujúcich 
dospelých a zainteresovaných strán k účasti na projekte a spôsoby prezentácie cieľov a výsledkov 
projektu. Výstupom bola krátka správa. Stážistka taktiež implementovala stratégiu šírenia informácií 
prostredníctvom komunikačných kanálov hostiteľskej organizácie. Na základe týchto akcií mohla 
rozvíjala tieto kompetencie: hodnotenie nápadov, kreativita, plánovanie a manažment. 
Skúsenosti a poznatky    

 

Stážistka poskytla hostiteľskej organizácii nové perspektívy. 
Počas stáže dostala príležitosť využiť svoje vedomosti o sociálnych sieťach, často v priamy prospech 
sociálnych sietí hostiteľa.  
Stážistka bola nápomocná pri dosahovaní cieľov a dokončovaní projektov hostiteľskej organizácie.  
Odborná stáž poskytla súčasným zamestnancom hostiteľskej organizácie príležitosť spojiť sa so 
stážistkou, virtuálne sa s ňou stretnúť, hovoriť s ňou a mentorovať ju.  
Posudky 
Študentka: 
Vždy som túžila spoznávať nové oblasti 
marketingu a diseminácie. Dostala som 
príležitosť využiť a rozšíriť svoje vedomosti o 
sociálnych sieťach a organizácia mi 
dôverovala pri zlepšovaní svojej sociálnej 
prítomnosti. Výsledkom bolo, že po mojom 
príspevku na Facebookovej stránke projektu 
pribudli stovky followerov.   
 
 
 
 

Mentor podniku: 
Nová perspektíva kohokoľvek iného mimo vášho 
odvetvia, tímu alebo každodennej prevádzky často 
prináša prekvapivú inšpiráciu. Výnimkou nie sú ani 
správne vykonávané programy odborných stáží. Ak 
privediete študentov, ktorí váš podnik nevidia zvnútra 
každý deň, otvorí sa vám príležitosť získať nový 
pohľad na vaše podnikanie, stratégie a plány. Ak 
chcete maximalizovať tieto potenciálne výhody, 
nezabudnite zapojiť stážistov do brainstormingu a 
povzbudzujte ich, aby na stretnutiach hovorili. Účasť 
na brainstormingoch je medzi stážistami často 
obľúbená, takže je pre obe strany prospešná. 

Fotky 
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