
 

      

 

Správa	z	mobilitnej	akcie	
Taliansko	
15.5.2011	–	21.5.2011	
 

 

ICM Orava v rámci projektu „Diseminácia výsledkov dobrej praxe“ si stanovil za cieľ prispieť 

k naplneniu  princípov  celožiotného  vzdelávania  vytvorením  priestoru  pre  samoučenie  a prenos 

poznatkov  získaných  pozorovaním  v prostredí  partnera.  Na  základe  našej  priamej  účasti 

v inšttitúciach  partnerov  v Taliansku  sa  nám  podarilo  nahliadnuť  do  ich    „Kuchyne“  a vďaka  ich 

pozitívnemu prístupu a ochotnému odovzdávaniu  informácií  sme  získali veľmi prínosné  informácie, 

ktoré veríme sa nám podarí odovzdať a zúročiť v domácom prostredí. Inštitúcie, ktoré sme navštívili 

zároveň  vyjadrili pozitívny  súhlas na  rozvíjanie  ďalšej  spolupráce do budúcnosti,  čím  sme  vytvorili 

priestor pre ďalšiu spoluprácu. Domnievame sa, že účasťou a realizáciou daného projektu sme získali 

spolupracujúce  inšitúcie na možnosti  rozvoja  ďalších projektov. Okrem  toho naši  vyslaní odborníci 

mali možnosť obohatiť svoje vedomosti a poznatky o nové metódy, prístupy a vedomosti, čo veríme 

bude mať pozitívny dopad aj na ich osobnostný rozvoj 

 Mobilita  v Taliansku  bola  zameraná  hlavne  na  oblasť  vzdelávacích  aktivít  pre  nezamestnaných 

z cieľom vrátiť ich čo najskôr na trh práce a orientácia na aktivity v oblasti cestovného ruchu, služieb 

a obchodu. 

 

V krátkosti predstavíme prijímajúcu  inštitúciu ako aj  inštitúcie s ktorými táto firma spolupracuje. Pri 

realizácii mobility  sme  sa  zamerali  na  vzdelávacie  programy,  formy  a metódy  partnerov  a ďalšie 

sprostredkované informácie. 

   



Prijímajúca inštitúcia:  

FI.DE.A.S	s.r.l,	orgo	Cappuccini	no	3/5,	Offida	
‐    na  trhu  existuje  od  roku  1987  a jej  hlavnou  činnosťou  je  podpora miestnych  aktivít  za  účelom 

využívania  prostriedkov  európskej  únie  a podpora  firiem,  organizácii  a pomoc  pri  realizácii 

regionálnych výziev organizovaných provinciou. Zamestnáva 15 zamestnancov a spolupracovníkov na 

3 prevádzkach – San Benedetto del Tronto, Offida, Ascoli Piceno 

‐ svoju činnosť realizuje aj prostredníctvom face‐book a tiež cez web. 

‐ činnosť je rozdelená na tieto hlavné oblasti: 

 Financovanie,  manažérske  riadenie  –  odborná  poradenská  činnosť  pri 

zakladaní podnikania a rozbehu firiem 

 Internacionalizcia  priestoru  –  plánovanie,  marketing  firiem,  účasť  na 

medzinárodných veľtrhoch, prezentácie 

 Vzdelávania v oblasti ľudských zdrojov 

 Životné  prostredie  –  projektové  zámery,  udžateľnosť  a efektivity 

podnikateľského zámeru 

 Miestne regionálne aktivity 

‐  spoločnosť  má  záujem  o presadenie  regiónu  v medzinárodnom  priestore  a posúvanie  možností 

svojich  klientov  formou  správne  nastavených  podnikateľských  zámerov  a o riešenie  politiky 

zamestnanosti formou investícií do vzdelávania v oblasti ľudských zdrojov. 

Hlavné vzdelávacie aktivity sú zamerané na povinné školenia pre praktikantov (15 až 28 rokov) a ich 
lektorov, odbornej prípravy a pracovného uplatnenia nezamestnaných, a rekvalifikácia  
zamestnancov.  
 
Zameranie vzdelávania je predovšetkým:  
 
‐ Strojárenstvo  
‐ Hotely, reštaurácie  
‐ Obchodné  
‐ Stavebné  
‐ Cestovný ruch  
‐ Administratíva 
Vzdelávacie kurzy, ktorými sa Fideas zaoberá sú určené predovšetkým pre nezamestnaných v oblasti 
medzinárodného obchodu, cestovného ruchu a výroby.  
Úspešnosť počas 24 rokov svojej existencie potvrdzuje neustali záujem zo strany firiem a zákazníkov 
ktorý sa každoročne zvyšuje. 
   



C.E.ES.A	di	Leonardi	Simonetta	&	C.	s.n.c.,	
Via	Giovanni	Agnelli	n.39	C.da	Girola	63023		Fermo	
www.scuolaceesa.it	
 

‐ Vzdelávacia agentúra, ktorá bola založená 

pred  2  rokmi.  Ide  o akreditované  vzdelávacie 

zariadenie,  ktoré  poskytuje  vzdelávanie  na 

rôznych úrovniach: 

o  vzdelávanie pre mladých na  trhu 

práce,  ktorý  nemajú  ukončené  stredoškolské 

vzdelanie a potrebujú si dokončiť kvalifikáciu, aby 

sa  mohli  zamestnať,  prípadne  začať  podnikať 

v danej sfére. 

o vzdelávacie  programy  pre 

nezamestnaných,  ktoré  sú  realizované 

prostredníctvom úradov              práce a požiadaviek a potrieb regiónu 

o  doškoľovacie programy – celoživotné vzdelávanie pre zamestnancov a podnikateľov 

‐ Okrem vzdelávacích programom ďalšou činnosťou, ktorú zabezpečujú je Pracovné centrum – 

ide  o ich  dcérsku  spoločnosť,  ktorá  vytvára  podmienky  „v  laboratóriách“  na  nácvik 

kvalifikačných  zručností  potrebných  na  uplatnenie  sa  na  trh  práce.  Okrem  laboratórnych 

podmienok zabezpečujú aktívne umiestnenie týchto absolventov na výkon praxe vo firmách, 

ktoré sú vlastne vytvárané ich predchádzajúcimi študentmi. 

‐ Ide o súkromnú spoločnosť, ktorá vznikla a bola financovaná len z vlastných zdrojov. 

‐ Financovanie chodu inštitúcie teraz: 

o  formou samoplatcov – študijné programy pre ľudí bez kvalifikácie 

o  formou grantov regionálnych v spolupráci s úradmi práce – kurzy pre aprendistov 

o  formou zapojenia sa do grantov EÚ 

o  minimálny  počet  žiakov  na  zabezpečenie  chodu  inštitúcie  a jej  priaznivý  výsledok 

ročne – 100 klientov 

o  v súčasnosti majú 150 žiakov a 25 učiteľov, ktorých si objednávajú externe.  Interne 

zamestnávajú len 3pracovníkov (2 riaditeľky a 1 administratíva) 

Zariadenie a vybavenie centra: 



 

‐ Moderná novopostavená budova, ktorá vytvára pozitívny priestor pre výučbu a praktiku  

‐ Veľmi  nás milo  prekvapila  recepcia,  vstup  do  zariadenia,  ktorá  je  vkusne  zariadená  a už 

samotnému  návštevníkovi  dáva  pocítiť,  že  sa  nachádza  v priestoroch  esteticky  veľmi 

zladených a príjemných. 

‐ Dizajnovo ladená a esteticky zariadená doplnená vhodnými obrazmi a doplnkami 

‐ Mali  sme  možnosť  vidieť  teoretické  učebne,  ktoré  sú  vybavené  data  projektorom    a PC 

technikou,  multimediálnymi  tabuľami.  Sedenie  v učebni  je  komfortné,  málo  sa  používa 

sedenie za stolom, všetko sa rieši priamym kontaktom s učiacim sa. 

‐ Praktické učebne – laboratória: 

o  holičstvo a kaderníctvo –  inovatívne pomôcky, česacie hlavy, veľké priestory, každý 

študent má  svoj  pracovný  priestor  ako  aj  svoje  vlastné  pracovné  pomôcky,  ktoré 

dostáva na začiatku štúdia. Výučba prebiehala systém sám na sebe si skúsim účes. 

o  masáž –  lehátka polohovateľné, dostatočné osvetlenie a ozvučenie miestnosti, kde 

je  aktívne  využívané  na  účely  povzbudenia  formou  muzikoterapie.  Študenti  mali 

pracovné odevy na praktické cvičenia 

o  učebňa  IKT  –  moderne  zariadená  –  obzvlášť  nás  upútalo  umiestnenie  stolov 

v miestnosti, ktoré bolo  pre nás inšpiratívne 

PONUKA vzdelávacích kurzov: 

‐ Kurzy zamerané na estetiku: kaderník, kozmetička, masér 

‐ Kurzy zamerané na výpočtovú techniku 

‐ Kurzy pre aprendistov podľa požiadaviek regiónu 

Organizácia vzdelávacích kurzov: 

‐ Rozsah  kurzov  pre  získanie  kvalifikácie  v profesii  je  zhruba  2000  hodín  –  čo  predstavuje 

štúdium na obdobie 2 rokov. Počas týchto dvoch rokov získajú študenti kvalifikáciu na výkon 

konkrétneho povolania, ktoré však  ďalej môžu vykonávať  iba pod vedením osoby odborne 

spôsobilej. Odbornú spôsobilosť si ďalej môžu získať pokračovaním ešte minimálne 1 rok na 

praxi.  Tento  typ  štúdia  si  hradí  účastník  sám  a cena  na  2  roky  sa  pohybuje  napríklad 

u kaderníka 6000 Eur. 

‐ Periodicita vzdelávania je denne od 8.30 – 13.30 

‐ Do programov môžu byť zaradený účastníci od 16 rokov do 60 rokov 

‐ Táto forma je realizovaná aj pri kurzoch organizovaných prostredníctvom úradov práce 

‐ Kurzy  doškoľovacie  –  celoživotné  vzdelávanie majú  formu  týždenných  sústredení,  pretože 

účastníkmi sú zamestnaní  ľudia, podnikatelia, ktorí  si chcú doplniť svoju kvalifikáciu o nové 



metódy,  inovatívne prvky.  Tieto  sústredenia  sú    realizované  aj  s ubytovaním  a ich  cena  sa 

pohybuje okolo 2000 Eur. 

‐ Forma  ukončenia  kurzu  –  získanie  certifikátu  –  kvalifikácie  v danej  profesii  –  akreditované 

vzdelávanie, ktoré  je platné v rámci EU. Kurzy sú ukončené formou vykonania skúšky, ktorá 

sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti. Skúška trvá zväčša dva dni. 

‐ Dokumentácia vzdelávacích kurzov 

o  každý vzdelávací kurz má svoju dokumentáciu, ktorá sa delí na : 

 Dokumentácia – administratívna 

 Názov  kurzu,  číslo  akreditácie,  počet  zaradených  študentov  a ich 

menný zoznam 

 Každodenná  dochádzka  študentov  –  podpis  pri  príchode  a tiež  pri 

odchode študenta 

 Každodenná evidencia výučby učiteľa – obsah učiva a meno učiteľa 

s podpisom 

 Dokumentácia – vzdelávacia 

 Každý študent obdrží materiál z obsahu vzdelávania „určitý manuál“ 

– učebné texty k danému kurzu 

Pozitívne skúsenosti pre nás: 

‐ Široké  možnosti  uplatnenia  sa  vzdelávacej  inštitúcie  v Taliansku,  vychádzajúce  z potrieb 

a požiadaviek regiónu 

‐ Dokumentácia  vzdelávacích  kurzov  –  stručne  garantované  všetky  potrebné  informácie  pre 

objednávateľa vzdelávania (vzor v prílohe) 

‐ Priestory, materiálne a technické vybavenie zariadenia 

‐ Zameranie  vzdelávacích  kurzov  na  dlhšie  časové  obdobie  dáva  priestor  a možnosti 

kvalitatívne posunúť klienta a odovzdať mu dostatok informácií potrebných pre uplatnenie sa  

Odlišnosti 

‐ Iný  systém  vzdelávania,  vytvára  pre  vzdelávacie  centrá  možnosti  zapojiť  sa  na  získavaní 

klientov pri získavaní kvalifikácie – u nás túto funkciu spĺňajú len školy a školské zariadenia – 

z tejto oblasti majú väčšinu príjmov 

‐ Regionálne možnosti výziev a grantov orientované pre potreby regiónu – u nás nie je možné 

na regionálnej úrovni zapojiť sa na tvorbe vzdelávacích programov a ponukou odpovedať na 

potreby trhu práce. 

‐ Možnosť vykonávania a získania praxe ako súčasť vzdelávacieho procesu – u nás  legislatívne 

málo možné pri dlhodobých kurzoch nereálne 

‐ Kurzy  ďalšieho  vzdelávania  riešené  len  krátkodobo  –  snaha  nasmerovať  kvalifikačné 

vzdelávanie na dlhodobejší proces – prináša pozitíva a výhody. 

 



ART	FOR	JOB	
Via	dell´Airone	21,	San	Benedetto	del	Tronto	
Consorzio Piceni ART FOR JOB 
Scuola d´Artigianato  
Via dell´Airone, 21  63039, San Benedetto del Tronto  
www.artforjob.it 

 
 
Škola funguje od r.2000 ako privátne konzorcium, združenie viacerých umeleckých asociácií 
a súkromných  spoločností, ktoré  sú  je  členmi.  Je akreditovanou  inštitúciou  (akreditácie od 
r.2002),  ktorá  realizuje  vzdelávacie  kurzy na úrovni  regiónu.  Súkromné  spoločnosti  chodia 
sem  učiť  a odovzdávať  svoje  skúsenosti.  Veľká  časť  z  nich  sú  z umeleckej  oblasti,  ako 
napríklad  zlatníctvo, dekoratérstvo,  tvorba  intarzií,  rytectvo,  reštaurovanie nábytku a pod., 
ale aj napríklad počítačová grafika, stavebníctvo, obchod, turizmus a cestovný ruch. Prevažná 
časť  vzdelávania  v inštitúcii  je  zamerané  na  podporu  vzdelávania  v umeleckej  oblasti 
a podporu podnikania v oblasti najmä tradičného regionálneho umenia.  Okrem vzdelávacích 
kurzov vytvárajú aj produkty pre rôzne výstavy.   

Zariadenie a vybavenie centra: 

Škola sa nachádza v modernej budove a zaberá pomerne veľké priestory na prvom podlaží. 

Vstupné  priestory  sú  vybavené  menšou  prijímacou  čakárňou  a veľkými  prezentačnými 

priestormi,  v ktorých  sú  umiestnené  expozície  výrobkov  študentov  z rôznych  umeleckých 

oblastí, ktorými sa škola zaoberá v rámci kurzov. Videli sme prezentáciu typických predmetov 

regiónu umeleckého  charakteru od  keramiky, prác  zlatníkov, majoliku,  sochárske  výrobky, 

čipkárske  výrobky  a pod.  Centrum  je  vybavené  viacerými  učebňami  a  špecializovanými 

učebňami – napr. učebňa s vypaľovacou pecou na keramiku, IKT učebňa.  

 

PONUKA vzdelávacích kurzov: 

Škola  ponúka  dlhodobé  aj  krátkodobé  kurzy  (od  30  hod.  do  300)  v rámci  ktorých  sú 

realizované  aj  2‐4  týždňové  stáže  vo  výrobných   spoločnostiach.  Základom  vzdelávacích 

programov sú 3 typy akreditovaných kurzov:  

 Pre uchádzačov do 18 rokov  (2‐3 ročné vzdelávanie tzv.aprendistov)  



 Rekvalifikačné  

 Pre nezamestnaných  

Kurzy  sú  financované  cez  región,  iba  krátkodobé 30‐40 hodinové  kurzy  si platia uchádzači 

sami a zväčša   sú chápané ako na rozvoj hobby, záujmov. Zameranie kurzov sa mení podľa 

potreby  na  trhu  v teritóriu  regiónu.  Aktuálne  najväčší  záujem  zaznamenávajú  v oblasti 

informatiky  a tiež  o kurzy  aprendistov  z oblasti  stavebných  prác,  obchodu  a cestovného 

ruchu.  

Organizácia vzdelávacích kurzov: 

Uchádzači sa do kurzov hlásia už od 16 rokov (aprendisti). Ak je kurz v rámci výzvy nastavený 

napr. na vzdelávanie 15‐člennej  skupiny a uchádza  sa viac uchádzačov, ako môžu prijať,  je 

realizované    výberové  konanie  na  základe  životopisu  a refencií.  Kurzy  s propagované  cez 

internet, na nezamestnaneckom portáli, ako aj na  stránkach  rôznych asosiácií. Vzdelávacia 

organizácia realizuje aj vyhodnotenie uplatnenia svojich absolventov na trhu práce, snímajú 

aj  spokojnosť  zamestnávateľov  formou  rôznych  druhov  dotazníkov.  Dotazníky  sú  zväčša 

anonymné  a dávajú  ich  na  vyplnenie  jednak  účastníkom  kurzov  aj  zamestnávateľským 

spoločnostiam.  Účastníci  podpisujú  zvyčajne  len  to,  že  dotazník  prevzali  a tiež  že  ho 

odovzdali, ale samotný dotazník  je anonymný a často  je aj v elektronickej podobe. Ak škola 

nedosahuje 60 % úspešnosť uplatnenia svojich absolventov, prichádza o akreditáciu. Kurzy sú 

ukončované  skúškami.  V prípade  že  kurz  je  financovaný  z prostriedkov  EÚ  skúšky  majú 

európsku platnosť, inak sú platné v Taliansku.  

Lektori  sú  obyčajne  externí  a škola  ich  vyhľadáva  priamo  z praxe,  pretože  majú  väčšie 

skúsenosti a lepšie poznatky. Lektorov na technické predmety prijímajú výhradne len priamo 

z praxe  a so  skúsenosťami.  Vyhľadávajú  ich  aktívne,  evidujú  ich  životopisy  a snažia  sa 

investovať do kvalitných a skúsených lektorov.  

 

Pozitívne skúsenosti pre nás: 

‐ Spojenie  viacerých  výrobných  organizácií  do  vzdelávacieho  konzorcia  umožňuje  ľahšie 

získavať  kvalifikovaných  lektorov  s bohatou praxou  a na druhej  strane  vytvára priestor 

pre  lepšie uplatnenie  sa účastníkov  v praxi,  ľahšie hľadanie  si  zamestnania, pretože  to 

vytvára priestor na zamestnanie úspešných uchádzačov.  

‐ Striktné  prijímanie  externých  lektorov  s dlhoročnou  odbornou  praxou,  odborníkov 

z priamej praxe 

‐ Zameranie  aj  na  tradičné  remeslá  z oblasti  regiónu  –  zachovávanie  tradícií  v oblasti 

výroby a tým aj nepriamo podpora turistického ruchu (suveníry)  

‐  Dobrá materiálno‐technická  vybavenosť  školy –  jednak priestorové podmienky,  ako  aj 

materiály na tvorbu jednotlivých výrobkov 



Odlišnosti 

‐ Preferencia zamestnávania   externistov s bohatou praxou, preferovanie odborníka aj na 

úkor toho, že ho organizácia musí lepšie zaplatiť  

‐  Možnosť vykonávania praxe aj počas krátkodobejších kurzov  

‐ Spojenie sa výrobných organizácií do konzorcia za účelom vzdelávania  

 

 V ďalšej  časti  nášho  programu  bol  odprezentovaný  projekt,  na  základe  ktorého  bola 

vytvorená  reklamná  internetová TV stanica – www.piceni.tv  . Viaceré spoločnosti  sa spojili 

a vytvorili  projekt  tejto  reklamnej  i‐stanice  ,  financovanej  cez  región  prostredníctvom 

fondov.  Každé  zúčastnené mesto  alebo  spoločnosť môžu  na  i‐stanici  umiestniť  svoj  film, 

prezentáciu  alebo  reklamu,  ktorá propaguje  turistické  zaujímavosti, pamiatky  a pod.  Filmy 

idú  na  reklamnej  stanici  stále  dookola,  momentálne  je  na  stanici  umiestnených  15 

propagačných filmov. Projekt funguje už 1 ½ roka a mal by sa končiť v máji 2011, organizátori 

však získali podporu regiónu na jeho pokračovanie.  

   



Confesercenti	San	Benedetto	del	Tronto,		
Via	L.Manara	134,	San	Benedetto	del	Tronto		
www.confesercenti.ap.it	

‐ Združenie, ktoré existuje na trhu bezmála 50 rokov. Jeho úlohou je združovať podnikateľské 

subjekty a verejnú správu na úrovni Talianska a na úrovni medzinárodnej.  Zameriavajú sa na 

vypracovanie komunitárnych projektov pre 

potreby  regiónu.    Prioritou    je    oblasť 

cestovného ruchu, podnikania, turizmu, kde 

zabezpečujú  servis  v  celoživotnom 

vzdelávaní a v marketingu.  

‐ Centrála  združenia  je  v Ríme 

a štruktúra  organizácie  má  pyramídový 

charakter.  Každá  provincia  má  svojho 

prezidenta,  funkcia  prezidenta  je  viac‐

menej  reprezentatívna.  Pobočka  v San 

Benedette má 18  interných zamestnancov.  

 

PONUKA vzdelávacích kurzov: 

Realizujú dva typy kurzov s pohľadu financovania: 

‐ Kurzy pre samoplatcov, ktoré si zväčša platí klient sám 

‐ Kurzy organizované na dopyt provincie na základe regionálnych výziev – hradené z verejných 

financií 

Z hľadiska obsahového zamerania realizujú kurzy: 

1. Pre členov združenia zamerané na:  

o Účtovníctvo pre podnikateľov 

o Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – pravidelne sa opakujúce kurzy  

2. Podľa potrieb regiónu z oblasti cestovného ruchu a prípravy na podnikanie 

o Kurzy  potrebné  pre  začatie  podnikania  v gastronómii  –  legislatíva  v Taliansku 

nedovoľuje otvoriť si podnikanie v oblasti gastronómie, kým klient neabsolvuje daný 

typ kurz 

Organizácia vzdelávacích kurzov:   

Vzdelávacie kurzy realizujú vo forme ukončenej: 

1. Atestom – doklad o spôsobilosti 

2. Kvalifikáciou – vyšší stupeň ako atest, oprávňuje vykonávanie určitej profesie 

Dokumentácia vzdelávacích programov sa vedie podobne ako u ostatných  inštitúcií – administrácia 

dochádzky a odučených hodín s podpisom zúčastnených strán. 



ASCOLI	–	regionálna	škola	
‐ Regionálna  škola  vo  vlastníctve  provincie,  ktorá  už  existuje  od  roku  1960. V svojej  histórii 

vyškolili tisíce robotníkov: elektrikárov, strojárov, pracovníkov CNC  

‐ Poskytuje vzdelávanie pre : 

o  mladých  od  15  –  18  rokov  v oblasti  strojárstva,  automobilového  priemyslu, 

krajčírstva, kuchár, čašník, 

o  vo  veku od  18  –  29  rokov  –  špecializované, nadstavbové  kurzy podľa požiadaviek 

provincie 

‐ Finančné prostriedky na chod a prevádzku školy zabezpečuje región 

‐ Prevažujú interní zamestnanci 

‐ Škola  si  realizuje  vlastný monitoring  úspešnosti  vzdelávania  pre  účely  podrobnej  analýzy 

a otvárania  nových  učebných  odborov. Monitoring  je  zameraný  smerom  k zamestnancom, 

ale  aj  zamestnávateľov,  aby  sa  vytvorila  objektívna  potreba  realizácie  vzdelávania 

odpovedajúca požiadavkám trhu práce.  

 

Zariadenie a vybavenie : 

Škola má  vybudované  priestory  pre  praktickú  a teoretickú  výučbu,  ktoré  sú  zariadené  a vybavené 

podľa potrieb špecializácii a odborov. Musíme podotknúť, že z hľadiska priestorov patrí medzi staršie 

budovy, ktoré majú záujem rekonštruovať a modernizovať v krátkom čase. 

Strojársky  odbor  má  k dispozícii  3  dielne,  kde  si  dopĺňajú  svoju 

kvalifikáciu  zámočníci,  mechanici  a zvárači.  Majú  k dispozícii  CNC 

stroje. 

Automobilový  odbor  a jeho  žiaci  sa  snažia  učiť  priamo  na modeli 

auta rozobrať, poskladať, pochopiť, opraviť jednotlivé súčasti. 

Pre  výučbu  keramiky  majú  samostatnú  miestnosť,  kde  vyučujú 

tradičné spracovanie a výrobu pre 

keramiku,  kde  sa  nachádzajú 

kruhy,  pece  a pomôcky  –  ide  o ručne maľovanú  keramiku,  ktorá 

má v Taliansku dlhoročnú tradíciu. 

Škola  prevádzkuje  vlastný  Provinčný  hotel,  kde môžu  vykonávať 

odbornú prax študenti, pre gastronómiu a hoteliérstvo. Hotel má 

40  izieb,  2  plne  zariadené  a vybavené  kuchyne.  Tiež  treba 

podotknúť,  že  je  v starších  priestoroch  a bude  sa  rekonštruovať. 



Výnosy z hotela sa odvádzajú do provincie. 

 

 

   

PONUKA vzdelávacích kurzov: 

Špecializované kurzy pre aprendistov zamerané na získanie kvalifikácie alebo spôsobilosti. Kurzy sú 

akreditované,  hradené  sú  provinciou  a účastník  okrem  toho,  že  ho má  zdarma  dostáva  finančnú 

podporu vo výške 2 Eura/hodina za účasť na vzdelávaní. Na získanie osvedčenia musí absolvovať 75 % 

obsahu. Kurz je dostupný pre občanov Talianska, prípadne cudzincov s povolením na pobyt.  

 Informatiku 

 Keramiku 

 Pomocný kuchár  

 Kurz  má  400  hodín  (250  teória,  150  prax  –  ktorá  je  vykonávaná 

v priestoroch školy alebo v Provinčnom hoteli) 

 Momentálne  je  určený  pre  zamestnancov,  ktorí  budú  prepustení 

z dôvodu  likvidácie  firmy  a tento  čas  im  zamestnávateľ  ponúkal  na 

získanie kvalifikácie 

 Účtovníctvo 

 Asistent rodiny ‐ opatrovateľka 

 Kurz má 100 hodín – 20 hodín prax a 80 hodín teórie 

 Prax vykonávajú v nemocniciach, rodinách, DD, sociálnych ústavoch 

 Krajčírstvo 

 

 

Organizácia vzdelávacích kurzov: 

Kurzy sú realizované na základe výziev provincie, ktoré odpovedajú na požiadavky trhu. Všetky kurzy 

organizované touto  inštitúciou sú bezplatné. Produkty a výstupy kurzov nemôžu používať na predaj 

len na reklamné a propagačné účely. 

 Škola  má  vytvorený  vlastný  tím  špecialistov,  ktorí  vytvárajú  strategické  plány  pre  prípravu 

a realizáciu kurzov a vzdelávania.  

Po  ukončení  vzdelávania  škola  poskytuje  svojim  klientom  databázu  voľných  pracovných  miesta 

a uplatnenia sa v regióne na trhu práce. 

 

Pozitívne skúsenosti pre nás: 

‐ Vytváranie a realizovanie viacerých kurzov podľa potrieb regiónu a trhu práce, flexibilné 

otváranie  kurzov,  motivácia  účastníkov  k absolvovaniu  kurzov  minimálnou  finančnou 

odmenou 

‐ Zamestnávanie    interných  pracovníkov    lektorov  s dlhoročnou  odbornou  praxou, 

odborníkov z priamej praxe 



‐ Vytváranie oddelení pre prípravu a realizáciu kurzov, strategické plánovanie 

‐ Zameranie  aj  na  tradičné  remeslá  z oblasti  regiónu  –  zachovávanie  tradícií  v oblasti 

výroby  (  tradičná  keramika,  šitie  odev  na  karneval,  a divadlo,  gastronómia  a podpora 

cestovného ruchu) 

‐  Rekvalifikačné  kurzy  pre  zamestnancov  firmy,  ktorá  ohlásila  prepúšťanie,  príprava 

zamestnancov na trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou. 

Odlišnosti 

‐ Jedná sa o školu klasického typu, chýba moderné vybavenie 

‐ Príprava na podnikanie, budúci podnikateľ nedostane dotáciu z verejných zdrojov ako je tomu u 

nás,  ak  chce  v Taliansku  podnikať  v oblasti  gastronomie  musí  mať  viaceré  kvalifikačné 

predpoklady ( odbor kuchar, hygienické minimum, BOZP ako súčasť pre otvorenie firmy), u nás sa 

to neskúma 

‐ Kurzy pre migrantov, jazyková príprava, príprava na trh práce  

 

Na  záver  našej  mobility  nás  prijal  prezident  provincie  Ascoli  Piceno,  ktorý  prejavil  záujem  na 

rozvíjanie vzťahov a partnerstiev so SR a zvlášť v oblasti cestovného ruchu. 

 

                

 


