
 

 

AKTUÁLNA  PONUKA   PRE    NEZAMESTNANÝCH 

 

KEDY?   16.4.2012 – 9.5.2012 
Časový harmonogram: denne od 8.00 – 16.00 hod. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

KDE? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili sme pre Vás vzdelávanie v príjemnom  prostredí za účasti  

cezhraničného lektorského tímu.. 

 

 

 

 

  

Profesionálny  

rozvoj 

 

 
 
Informačná 
brožúra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.vydanie 
 
 
 
 
 
 
 
Marec 2012 

„Centrum vzdelávania“ 

– príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc 

 

 

 

 
 

 

 

 

V rámci realizácie projektu sme 

pripravili vzdelávacie aktivity 

pre nezamestnaných.  

Na stránkach tejto brožúry 

nájdete informácie 

o pripravovanej vzdelávacej 

aktivite. 
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PILOTNÉ CEZHRANIČNÉ 

VZDELÁVANIE –  

VZDELÁVACÍ KURZ  

PRE NEZAMESTNANÝCH 

 

Termín realizácie: 

13.4.2012 – 7.5.2012 

 

Rozsah vzdelávania: 

160 hod. 

 

 

Obsah vzdelávania: 

Orientácia na trhu práce: 56 hod. 

IKT: 52 hod. 

Anglický jazyk: 52 hod 

 

 

Počet účastníkov:  

1. Skupina: 15 
 

 

 

 

                                  
PROGRAM
CEZHRANIČNEJ 

SPOLUPRÁCE

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA SPOLOČNE BEZ HRANÍC

 

2007
2013

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND

REGIONÁLNEHO ROZVOJA

 

1. blok : Orientácia na trhu práce 

časová dotácia: 56 hod. 

Získanie kľúčových kompetencií na uplatnenie sa na trhu práce  

Z obsahu: Aktivity pre osobný rozvoj, efektívna komunikácia, 

pracovná motivácia, aktivity kariérneho poradenstva – kariérny 

profil, trh práce a kariéra, právne minimum 

2. blok: Informačno-komunikačné technológie 

    časová dotácia: 52 hod. 

Získanie zručnosti a kľúčových kompetencií na PC. 

Z obsahu: Microsoft WORD, EXCEL, Pover Point, internet 

3. blok: anglický jazyk 

      časová dotácia: 52 hod. 

Získanie kľúčových jazykových kompetencií v anglickom jazyku. 

http://www.academiaoravia.sk/


  

 Čo ponúkame?    
 

 Vzdelávanie v príjemnom 

prostredí 

 Šanca zmeniť svoju  situáciu 

na trhu práce 

 Medzinárodný lektorský tím 

 Bezplatné vzdelávanie 

 Úhradu nákladov spojených 

s cestou na vzdelávanie 

 

 

 

 

 

Operačný program 

cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika - 

Česká republika 2007-

2013 

 

 

 

Projekt realizujeme  s 

podporou  Operačného 

programu cezhraničnej 

spolupráce Slovenská 

republika – Česká 

republika 2007 – 2013, z 

prostriedkov 

Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. 

Program podporuje 

spoločensko-kultúrny a 

hospodársky rozvoj, 

územnú dostupnosť a 

životné prostredie v 

slovensko-českom 

prihraničí.  Riadiacim 

orgánom je Ministerstvo 

pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka. 

 

 

 

 

 

Globálnym cieľom 

operačného programu je 

rast vzájomnej 

previazanosti a 

zbližovania 

cezhraničných regiónov 

a je konkretizovaný 

prostredníctvom 

špecifických cieľov, 

ktoré tvoria náplň 

nasledovných 

prioritných osí: 

Projektoví partneri 

Prioritná os I  

Podpora spoločensko-

kultúrneho a 

hospodárskeho 

rozvoja 

cezhraničného 

regiónu a spolupráce 

Jej cieľom je podpora 

rozvoja kultúry a 

zachovania tradícií, 

spolupráca regiónov, 

vzdelávanie, rozvoj 

cezhraničného 

cestovného ruchu či 

menšie investičné 

projekty. 

Prioritná os II  

Rozvoj dostupnosti 

cezhraničného 

územia a životného 

prostredia 

Jej cieľom je podpora 

rozvoja dopravy v 

pohraničí, rozvoja 

životného prostredia a 

krajiny a zlepšenie 

informačnej a 

komunikačnej 

dostupnosti 

pohraničia. 

 

Projekt „Centrum 

vzdelávania“ – 

príležitosť k 

vzdelávaniu bez 

hraníc realizujeme v 

rámci : 

Prioritnej osi I, 

Oblasť podpory 1.3 

Vzdelávanie, trh 

práce a 

zamestnanosť. 

 

 

3. Anglický jazyk 
 Základné frázy ako sa predstaviť a 

zoznámiť s novou osobou 

 Sloveso TO BE 

 Anglické názvy krajín, miest, 

národností a jazykov 

 Najčastejšie používané otázky, ich 

formulácia a odpovede 

 Neurčitý a určitý člen 

 Jednotné a množné číslo podstatných 

mien, pravidlá a výnimky 

 Čísla, farby, geometrické tvary 

 Sloveso to HAVE 

 Väzba „there is, there are 

 Zadávanie smeru 

 Privlastňovacie zámená 

 

 
 

Institut  Euroschola  

Námestie Svobody 527, 739 61 Třinec 
 

 Akreditovaná vzdelávacia organizácia pracujúca 

na európskych projektoch 

 Jej hlavné aktivity smerujú k rozvoju 

ľudských zdrojov v regióne a 

podpore cezhraničnej  spolupráce 

 

 V moravsko-slezskom kraji 

pôsobí  už viac ako 10 rokov a čerpá 

tak zo skúseností z najväčšieho  počtu  

zrealizovaných EÚ-projektov v 

oblasti rozvoja ľudských zdrojov 

 

  

 
 

Informačné centrum mladých ORAVA 

Trojičné námestie 191, 027 44  Tvrdošín 

 

občianske združenie, ktoré poskytuje svoje služby 

od roku 1997 

Zameriava sa  na podporovanie : 

 duševného a fyzického zdravia detí a 

mládeže 

 pomoc  rodinám v kríze a  deťom v 

ohrození 

 aktivizuje nezamestnaných uchádzačov 

na trhu práce 

 poskytuje infoservis a poradenstvo 

 ponúka širokú škálu ďalšieho 

vzdelávania prostredníctvom 

akreditovaného vzdelávania 

  zapája sa do realizácie projektov EÚ s 

cieľom zefektívniť svoje služby 

  

 Kontaktné údaje – kde nás nájdete 

 

 
Trojičné námestie č.191,  027 44 Tvrdošín 

 043 – 5381130, 0948 878 875 

e-mailová adresa: academiaoravia@academiaoravia.sk 

www.academiaoravia.sk 
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Obsah vzdelávania 

  

1. Orientácia na trhu 

práce 
 Aktivity pre osobnostný rozvoj – 

sebapoznávanie, swot analýza, 

temperament a vlastnosti osobnosti 

 Komunikácia – verbálna časť – 

rozhovor, interakcia, komunikačný 

tréning, kladenie otázok, neverbálna 

časť 

 Pracovná motivácia – ja a trh práce 

 Právne minimum 

 Aktivity kariérneho poradenstva – 

základná korešpondencia pre trh 

práce, prijímací pohovor, nástroje 

trhu práce, príprava na SZČO 

2. IKT 

 Základné prostredie WORD – 

nastavenie textu, odsekov, medzier, 

tvorba stĺpcov, používanie štýlov, 

hlavička a päta dokumentu, číslovanie 

strán, formátovanie papiera, práca so 

stĺpcami ... 
 Prostredie EXCEL – tvorba tabuliek, 

orámovanie, vkladanie vzorcov 
 POWER POINT – základná štruktúra 

prezentácií 
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