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Vplyv odborných stáží Leonardo da Vinci na účastníkov 

Výsledky prieskumu 

medzi účastníkmi zahraničných odborných stáží Leonardo da Vinci v rokoch 2008-2013 

Úvod 

 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) - Národná agentúra 
Programu celoživotného vzdelávania zrealizovala prieskum zameraný na prínos zahraničnej odbornej 
stáže pre účastníkov akcie Mobilita žiakov v počiatočnej odbornej príprave (IVT - Initial Vocational 
Training) a Mobilita ľudí na trhu práce (PLM - People on the labour market) Programu celoživotného 
vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci. Cieľom prieskumu bolo vyhodnotiť prínos stáží 
v zahraničí pre odborný a osobnostný rast účastníkov, ako aj pre možnosti uplatnenia na trhu práce 
a získania vhodného zamestnania. 

Respondenti sa mohli prostredníctvom prieskumu podeliť o svoje skúsenosti. Na základe získaných 
informácií sa národná agentúra snažila zhodnotiť nielen úspešnosť týchto stáží, ale aj odhaliť 
prípadné slabé stránky a problémy pri ich realizácii. 

I. Charakteristika vzorky prieskumu 

 Prieskum prebiehal v období 26. 11. 2013 až 20. 12. 2013. Národná agentúra oslovila 6 205 
účastníkov odbornej stáže Leonardo da Vinci. 3 723 emailových adries bolo nefunkčných (väčšina 
z ich z dôvodu, že v e-mailovej adrese bola uvedená doména strednej školy, ktorú ukončili a 
v súčasnosti sú už jej absolventmi a e-mailové adresy boli zrušené). Na prieskum reagovalo 807 
respondentov, t.j. 32% reálne oslovených respondentov (2 482 funkčných e-mailových adries). 

V prípade, že respondenti na niektorú z otázok neodpovedali, prázdne odpovede neboli začlenené do 
grafov a tabuliek. 

 Skupinu respondentov tvorilo 38,79% mužov a 61,21% žien: 

 

313; 38,79% 

494; 61,21% 

Pohlavie 

Muž 

Žena 

Graf č. 1 
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Z hľadiska stupňa vzdelávania, počas ktorého sa respondenti zúčastnili stáže, najpočetnejšie 
zastúpené bolo stredoškolské odborné vzdelávanie s maturitou (645 respondentov, 80,93%) a druhý 
stupeň vysokoškolského vzdelávania - magister/inžinier/doktor medicíny (91 respondentov, 11,42%). 
Nasledovalo stredoškolské odborné vzdelávanie s výučným listom (25 respondentov, 3,14%), 
stredoškolské odborné vzdelávanie bez maturity (20 respondentov, 2,51%), prvý stupeň 
vysokoškolského vzdelávania – bakalár (12 respondentov, 1,51%) a 4 respondenti (0,50%) uviedli, že 
sa stáže zúčastnili počas tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania (PhD): 

 

Prieskum oslovil účastníkov zahraničnej odbornej stáže Leonardo da Vinci z rokov 2008 – 
2013. Najviac odpovedí prišlo od respondentov, ktorí sa zúčastnili stáže v roku 2012 (220 
respondentov, 27,53%), výraznejšie zastúpené boli aj ročníky 2013 (164 respondentov, 20,53%)  a 
2011 (146 respondentov, 18,27%). Dôvod tohto pomeru vidíme najmä v tom, že účastníci z rokov 
2008 až 2011 boli už v čase realizácie prieskumu absolventmi škôl a ich e-mailové adresy viazané na 
doménu školy boli nefunkčné: 

 

91; 11,42% 

12; 1,51% 

20; 2,51% 

645; 80,93% 

25; 3,14% 4; 0,50% 
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Analýza vplyvu odborných stáží bola uskutočnená v 16 študijných odboroch, pričom 
respondenti mali možnosť doplniť aj iný študijný odbor. Na prvých piatich priečkach sa umiestnili 
odbory, ktoré tradične viedli v realizácii mobilitných projektov Leonardo da Vinci. Tieto odbory boli 
silne zastúpené aj z dôvodu jazykových zručností dostatočných pre medzinárodnú stáž. Počet a podiel 
respondentov jednotlivých študijných odborov bol nasledovný: 

Tabuľka č. 1: Uveďte študijný/učebný odbor, ktorý ste absolvovali: 

Študijný / učebný odbor Počet 
odpovedí % 

Ekonomické vedy 145 18.08% 

Zdravotníctvo (lekárske a farmaceutické odbory) 103 12.84% 

Iné 102 12.72% 

Cestovný ruch a gastronómia 81 10.10% 

Obchod a služby 62 7.73% 

Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba 47 5.86% 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo, veterinárske vedy 43 5.36% 

Elektrotechnika 42 5.24% 

Informatika a výpočtová technika 39 4.86% 

Kultúra a umenie 33 4.11% 

Stavebníctvo, architektúra 26 3.24% 

Spoločenské vedy, náuky a služby 22 2.74% 

Spracúvanie dreva  a výroba hudobných nástrojov 20 2.49% 

Textil a odevníctvo 14 1.75% 

Chemické vedy 11 1.37% 

Doprava / pošta a telekomunikácie 7 0.87% 

Potravinárstvo 5 0.62% 

Vzhľadom na to, že prevažná väčšina respondentov absolvovala zahraničnú stáž počas štúdia 
na strednej škole (690 respondentov, 85,93%, pozri graf č. 2), aj na otázku, súčasťou akého 
vzdelávania bola zahraničná stáž, odpovedali respondenti najčastejšie, že bola súčasťou 
stredoškolského odborného vzdelávania (658 respondentov, 82,35%): 
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II. Charakteristika odborných stáží Leonardo da Vinci 

 Najčastejšími hostiteľskými krajinami, kde respondenti prieskumu absolvovali svoju 
zahraničnú odbornú stáž, boli Česká republika (197 respondentov, 24,50%), Nemecko (136 
respondentov, 16,92%) a Veľká Británia (110 respondentov, 13,68%). Prvé miesto Českej republiky 
ako najčastejšej destinácie medzinárodných stáží potvrdzuje fakt, že stále pretrváva jazyková bariéra 
nie len na stredoškolskej, ale aj vysokoškolskej úrovni vzdelávania. Tá je obchádzaná práve výberom 
Českej republiky ako cieľovej krajiny pre medzinárodnú mobilitu. 

Tabuľka č. 2: V ktorej krajine ste odbornú stáž absolvovali? 

Hostiteľská krajina Počet 
odpovedí % 

Česká republika 197 24.50% 

Nemecko  136 16.92% 

Veľká Británia 110 13.68% 

Španielsko 66 8.21% 

Poľsko 46 5.72% 

Taliansko 34 4.23% 

Maďarsko  29 3.61% 

Fínsko 26 3.23% 

Rakúsko 24 2.99% 

Švédsko 24 2.99% 

Francúzsko  23 2.86% 

Belgicko 12 1.49% 

Grécko 9 1.12% 

Dánsko 8 1.00% 
 

62; 7,76% 

658; 82,35% 

37; 4,63% 
42; 5,26% 

Vaša stáž bola 

súčasťou ďalšieho 
odborného vzdelávania 

súčasťou Vášho 
stredoškolského 
odborného vzdelávania 

súčasťou Vášho 
vysokoškolského štúdia 

iné 

Graf č. 4 
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Holandsko  8 1.00% 

Írsko 8 1.00% 

Malta 7 0.87% 

Turecko 7 0.87% 

Portugalsko 6 0.75% 

Slovinsko   5 0.62% 

Bulharsko 3 0.37% 

Estónsko 3 0.37% 

iná krajina 3 0.37% 

Luxembursko 3 0.37% 

Cyprus  2 0.25% 

Litva 2 0.25% 

Island 1 0.12% 

Lotyšsko 1 0.12% 

Nórsko 1 0.12% 
 

Z hľadiska typu zahraničných inštitúcií, ktoré prijali slovenských stážistov na stáž, boli 
najpočetnejšie zastúpené podniky/firmy (výskyt odpovede 401-krát, 42,34% všetkých typov 
organizácií) a odborné  školy/strediská praktického vyučovania (278 odpovedí, 29,36%). Národná 
agentúra považuje silné zastúpenie firiem a podnikov ako cieľovej organizácie na vykonávanie 
odbornej stáže za veľmi pozitívny výsledok: 

 

Otázka umožňovala výber viacerých možností. Z kombinácií, ktoré sa vyskytli v odpovediach 
respondentov aspoň 5-krát prevažovala práve kombinácia podniku/firmy a odbornej školy/strediska 
praktického vyučovania (uviedlo ju 47 respondentov, 5,82%): 
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Vysvetlivky: 
A v podniku/firme 
B vo verejnej inštitúcii 
C na odbornej škole/v stredisku praktického vyučovania 
D v  neziskovej organizácii, občianskom združení a pod.  
E v inej organizácii 

Dĺžka trvania stáže, ktorú respondenti v prieskume uviedli, sa pohybovala od 2 do 31 týždňov. 
Najčastejšie sa vyskytovala stáž v trvaní do 2 týždňov (284 respondentov, 35,54%), za ňou nasledovali 
stáže v trvaní 4 a 3 týždňov (187 a 177 respondentov, t.j. 23,40% a 22,15%). Ak k nim pripočítame aj 
stáže v trvaní 5 týždňov, môžeme skonštatovať, že 83,22% stáží netrvá dlhšie ako 1 mesiac. Ďalšou 
výraznejšou skupinou sú stáže v trvaní 12 týždňov, ktoré absolvovalo 73 respondentov, t.j. 9,14% 
(predovšetkým účastníci v rámci cieľovej skupiny PLM-Ľudia na trhu práce): 
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Tabuľka č. 3: Ako dlho trvala Vaša zahraničná stáž?  

Trvanie stáže v týždňoch Počet 
odpovedí % 

2 284 35.54% 

4 187 23.40% 

3 177 22.15% 

12 73 9.14% 

24 20 2.50% 

5 17 2.13% 

16 11 1.38% 

10 5 0.63% 

8 4 0.50% 

13 4 0.50% 

20 4 0.50% 

6 2 0.25% 

7 2 0.25% 

26 2 0.25% 

9 1 0.13% 

11 1 0.13% 

18 1 0.13% 

21 1 0.13% 

27 1 0.13% 

31 1 0.13% 

28 1 0.13% 

Na otázku, z akých finančných zdrojov zrealizovali respondenti svoju stáž, väčšina 
odpovedala, že výlučným zdrojom bol grant Leonardo da Vinci (614 respondentov, 77,14%). 141 
respondentov (17,71%) uviedlo čiastočné financovanie z vlastných zdrojov a iba malý podiel (41 
respondentov, 5,15%) získal finančnú podporu aj od zamestnávateľa alebo prijímajúcej organizácie: 
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 Výsledky prieskumu ukazujú, že prevažná väčšina praktických odborných stáží Leonardo da 
Vinci prebiehala počas školského roka, resp. pracovnej doby účastníkov (674 respondentov, 84,46%) 
a nie počas prázdnin alebo dovolenky: 

 

 
Na otázku, aké požiadavky museli účastníci splniť pred vycestovaním, v prieskume 

najčastejšie označili odpoveď „robil sa výber najlepších kandidátov“ (výskyt odpovede 586-krát, 
39,54% všetkých uvedených situácií): 

141; 17,71% 

41; 5,15% 

614; 77,14% 
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Graf č. 7 
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Otázka umožňovala výber viacerých možností. Z kombinácií, ktoré sa vyskytli v odpovediach 
respondentov aspoň 10-krát sa najčastejšie objavila kombinácia troch požiadaviek: prípravného 
kurzu, preukázania jazykových schopností a výberu najlepších kandidátov (uviedlo ju 89 
respondentov, 11,03%): 

 

Vysvetlivky: 
A musel/-a som absolvovať test 
B musel/-a som absolvovať prípravný kurz 
C musel/-a som preukázať svoje jazykové schopnosti 
D robil sa výber „najlepších“ kandidátov 
E iné 
F neboli žiadne požiadavky na účasť 

148; 9,99% 

289; 19,50% 

334; 22,54% 

586; 39,54% 

78; 5,26% 
47; 3,17% 
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Dôležitým aspektom praktických odborných stáží Leonardo da Vinci je príprava pred 
odchodom do zahraničia. Cieľom prieskumu bolo identifikovať najčastejší typ prípravy, ktorý sa 
používa pri organizovaní odborných stáží. Respondenti mali možnosť výberu z viacerých odpovedí. 
Celkovo sa v odpovediach najčastejšie objavovala jazyková príprava (výskyt odpovede 574-krát, 
31,68% všetkých typov príprav) a z kombinácií bola najčastejšou kombinácia jazykovej, praktickej 
a kultúrnej prípravy (uviedlo ju 113 respondentov, 14% všetkých respondentov): 

 

 

Vysvetlivky: 
A jazyková príprava 
B praktická príprava (napr. pomoc s ubytovaním a cestou) 
C kultúrna príprava 
D pedagogická príprava (napr. zvládanie konfliktov) 
E iná 
F žiadna špeciálna príprava 

574; 31,68% 
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Prípravu účastníkov pred ich odchodom do zahraničia zabezpečujú viacerí poskytovatelia. 
Z prieskumu vyplýva, že jednoznačne najčastejšie túto úlohu plnia stredné odborné školy a učitelia 
(výskyt odpovede 657-krát, 70,27% všetkých uvedených poskytovateľov): 

 

Otázka umožňovala výber viacerých možností. Z kombinácií, ktoré sa vyskytli v odpovediach 
respondentov aspoň 5-krát prevažovala kombinácia strednej odbornej školy a jazykovej školy 
(uviedlo ju 34 respondentov, 4,21% všetkých respondentov): 

 

III. Hodnotenie odborných stáží Leonardo da Vinci z pohľadu účastníkov 

III.A       Očakávania účastníkov pred odchodom na stáž 

 Prvým aspektom odborných stáží v zahraničí, ktorý respondenti prieskumu hodnotili, bola 
príprava na stáž pred odchodom do zahraničia. Väčšina účastníkov stáží vyjadrila so svojou prípravou 
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spokojnosť: 430 respondentov (55,41%) ju označilo za veľmi dobrú a 241 respondentov (31,06%) za 
dobrú: 

 

Nasledovalo zmapovanie motivácie a očakávaní účastníkov stáží pred odchodom na stáž. 
Respondenti odpovedali na otázky „Prečo ste sa rozhodli pre odbornú stáž v zahraničí? Čo ste 
očakávali ako prínos vašej odbornej stáže?“ formou hodnotenia 13 motivačných faktorov.  Označovali 
ich podľa dôležitosti od 1 do 5; 1 = veľmi dôležité, 5 = nedôležité: 

1. Zlepšenie teoretických vedomostí, ktoré potrebujem pre svoju prácu alebo vzdelávanie 

Menej ako polovica respondentov (394 respondentov, 49,37%) považovala zlepšenie teoretických 
vedomostí počas odbornej stáže v zahraničí za veľmi dôležité a 26 respondentov (3,26%) ho 
nepovažovala za dôležité. Strednú hodnotu udávalo až 130 respondentov (16,29%). Z grafu vyplýva, 
že pre pomerne veľký podiel respondentov neboli teoretické vedomosti prioritne motivujúcim 
faktorom a volili stredné hodnoty škály: 
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2. Oboznámenie sa s novými pracovnými postupmi a zručnosťami 

Viac ako polovica respondentov (472 respondentov, 59,45%) považovala oboznámenie sa s novými 
pracovnými postupmi a zručnosťami počas odbornej stáže v zahraničí za veľmi dôležité. 27 
respondentov (3,40%) ho nepovažovala za dôležité, a strednú hodnotu udávalo iba 63 respondentov 
(7,93%). Z grafu vyplýva, že 674 respondentov (84,89%) považovalo tento aspekt pri rozhodovaní sa 
o účasti na odbornej stáži v zahraničí za veľmi alebo výrazne dôležitý: 

 

3. Získanie skúseností v medzinárodnom kolektíve 

Tak ako predchádzajúci aspekt aj získanie skúseností v medzinárodnom kolektíve bolo najdôležitejším 
motívom pre viac ako polovicu respondentov (505 respondentov, 63,84%). Iba 25 respondentov 
(3,16%) ho nepovažovala za dôležité, a strednú hodnotu udávalo tiež iba 62 respondentov (7,84%). 
Z grafu vyplýva, že 685 respondentov (86,60%) považovalo tento aspekt pri rozhodovaní sa o účasti 
na odbornej stáži v zahraničí za veľmi alebo výrazne dôležitý: 
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4. Zvládnutie nových úloh 

Zvládnutie nových úloh počas odbornej stáže v zahraničí očakávala ako veľmi dôležitý prínos viac ako 
polovica respondentov (442 respondentov, 56,02%). Iba 20 respondentov (2,53%) ho nepovažovala 
za dôležitý, a strednú hodnotu udávalo 75 respondentov (9,51%). Z grafu vyplýva, že 670 
respondentov (84,92%) považovalo tento aspekt pri rozhodovaní sa o účasti na odbornej stáži 
v zahraničí za veľmi alebo výrazne dôležitý: 

 

5. Zlepšenie sa v nových situáciách 

Zlepšenie sa v nových situáciách očakávala ako veľmi dôležitý prínos viac ako polovica respondentov 
(440 respondentov, 56,34%). Iba 20 respondentov (2,56%) ho nepovažovala za dôležitý, a strednú 
hodnotu udávalo 79 respondentov (10,12%). Z grafu vyplýva, že 662 respondentov (84,76%) 
považovalo tento aspekt pri rozhodovaní sa o účasti na odbornej stáži v zahraničí za veľmi alebo 
výrazne dôležitý: 
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6. Získanie informácií o ekonomických, spoločenských a politických súvislostiach 

Aspekt získania informácií o ekonomických, spoločenských a politických súvislostiach bol hlavným 
motivujúcim faktorom iba pre 161 respondentov (20,46%). 70 respondentov (8,89%) ho 
nepovažovala za dôležitý. Z grafu vyplýva, že iba 364 respondentov (46,02%) považovalo tento aspekt 
pri rozhodovaní sa o účasti na odbornej stáži v zahraničí za dôležitý a vysoký podiel respondentov 
volil strednú hodnotu (235 respondentov, 29,86%): 

 

7. Zlepšenie mojich šancí na získanie zamestnania 

Predmetom prieskumu boli aj očakávania účastníkov odborných stáží v zahraničí z hľadiska zlepšenia 
ich šancí na získanie zamestnania. 433 respondentov (54,74%) označila tento prínos za veľmi dôležitý. 
Iba 36 respondentov (4,55%) ho nepovažovala za dôležitý, a strednú hodnotu udávalo 89 
respondentov (11,25%). Z grafu vyplýva, že 624 respondentov (78,89%) považovalo tento aspekt pri 
rozhodovaní sa o účasti na odbornej stáži v zahraničí za veľmi alebo výrazne dôležitý: 
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8. Zlepšenie mojej pracovnej kvalifikácie 

Zlepšenie pracovnej kvalifikácie bolo veľmi dôležitým očakávaným prínosom pre 439 účastníkov 
(55,57%). Iba 38 respondentov (4,81%) ho nepovažovala za dôležitý, a strednú hodnotu udávalo 97 
respondentov (12,28%). Z grafu vyplýva, že až 625 respondentov (79,11%) považovalo tento aspekt 
pri rozhodovaní sa o účasti na odbornej stáži v zahraničí za veľmi alebo výrazne dôležitý: 

 

9. Zvýšenie mojej perspektívy pre vyšší príjem 

Perspektíva vyššieho príjmu bola veľmi dôležitým očakávaným prínosom iba pre 288 účastníkov 
(36,46%). 46 respondentov (5,82%) ho nepovažovala za dôležitý a strednú hodnotu udávalo až 162 
respondentov (20,51%). Z grafu vyplýva, že pre veľký podiel respondentov nebola perspektíva 
vyššieho príjmu jednoznačne motivujúcim faktorom, a preto volili stredné hodnoty škály: 
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10. Zlepšenie mojich schopností v cudzom jazyku 

Zlepšenie jazykových schopností bolo veľmi dôležitým očakávaným prínosom pre 472 respondentov 
(59,52%). 55 respondentov (6,94%) ho nepovažovala za dôležitý, a strednú hodnotu udávalo 78 
respondentov (9,84%). Z grafu vyplýva, že až 610 respondentov (76,92%) považovalo tento aspekt pri 
rozhodovaní sa o účasti na odbornej stáži v zahraničí za veľmi alebo výrazne dôležitý: 

 

11. Rozšírenie môjho prehľadu o ďalších kultúrach a životných podmienkach 

Menej ako polovica respondentov (341 respondentov, 43,22%) považovala rozšírenie prehľadu 
o ďalších kultúrach a životných podmienkach počas odbornej stáže v zahraničí za veľmi dôležité a 21 
respondentov (2,66%) ho nepovažovala za dôležité. Strednú hodnotu udávalo až 132 respondentov 
(16,73%). Z grafu vyplýva, že pre veľký podiel respondentov nebol tento aspekt jednoznačne 
motivujúcim faktorom, a preto volili stredné hodnoty škály: 
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12. Lepšie porozumenie rozdielností medzi kultúrami 

Menej ako polovica respondentov (280 respondentov, 35,35%) považovala lepšie porozumenie 
rozdielností medzi kultúrami za veľmi dôležité a 32 respondentov (4,04%) ho nepovažovala za 
dôležité. Strednú hodnotu udávalo až 183 respondentov (23,11%). Z grafu vyplýva, že pre veľký 
podiel respondentov nebol tento aspekt jednoznačne motivujúcim faktorom, a preto často volili 
stredné hodnoty škály: 

 

13. Získanie nových priateľov 

Viac ako tretina respondentov (266 respondentov, 36,11%) považovala získanie nových priateľov za 
veľmi dôležitý motivačný faktor a 34 respondentov (4,29%) ho nepovažovala za dôležité. Strednú 
hodnotu udávalo až 173 respondentov (21,84%). Z grafu vyplýva, že pre veľký podiel respondentov 
nebol tento aspekt jednoznačne motivujúcim faktorom, a preto volili stredné hodnoty škály: 
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Z porovnania čiastkových hodnotení jednotlivých aspektov vyplýva nasledujúci záver: pre 
účastníkov zahraničnej odbornej stáže Leonardo da Vinci bolo najsilnejším motivačným faktorom 
očakávanie, že získajú skúsenosti v medzinárodnom kolektíve. Respondenti hodnotili tento faktor 
priemernou známkou 1,58. Medzi silné motivačné faktory patrí aj oboznámenie sa s novými 
pracovnými postupmi a zručnosťami (priemerná známka 1,66), zlepšenie sa v nových situáciách 
a zvládnutie nových úloh (rovnaké známky 1,67). Na opačnom konci rebríčka sa umiestnilo získanie 
informácií o ekonomických, spoločenských a politických súvislostiach (priemerná známka 2,66): 

 

III.B     Vplyv stáže z hľadiska osobnostného a odborného rastu účastníkov 

Po zmapovaní očakávaní účastníkov pred odchodom na zahraničnú odbornú stáž sa prieskum 
zameral na názory účastníkov po ich návrate zo zahraničia. Respondenti hodnotili vplyv stáže 
z hľadiska 19 rôznych schopností a zručností, ako aj celkový prínos stáže, pričom odpovede vyberali 
zo škály od 1 do 5; 1 = veľký vplyv, 5 = žiadny vplyv: 

1. Jazykové schopnosti 

Výrazné zlepšenie jazykových schopností zaznamenalo 318 respondentov (40,05%). 58 respondentov 
(7,30%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv na tieto schopnosti a strednú hodnotu uviedlo 124 
respondentov (15,62%). Z grafu vyplýva, že spolu 551 respondentov (69,40%) považovalo vplyv stáže 
na jazykové zručnosti za veľký. V porovnaní s očakávaniami účastníkov o prínosoch stáže pred jej 
absolvovaním je tento podiel respondentov nižší o 7,52%: 
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2. Sebadôvera 

Veľmi veľký vplyv stáže na zvýšenie sebadôvery uviedlo 338 respondentov (42,68%). Iba 14 
respondentov (1,77%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv a strednú hodnotu uviedlo 111 
respondentov (14,02%). Z grafu vyplýva, že spolu 645 respondentov (81,44%) považovalo vplyv stáže 
na sebadôveru za veľký: 

 

3. Schopnosť byť zodpovedný za niečo 

Ešte výraznejší vplyv stáže sa javí v prípade schopnosti byť za niečo zodpovedný. Veľký vplyv uviedlo 
425 respondentov (53,59%). Iba 18 respondentov (2,27%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv 
a strednú hodnotu uviedlo 96 respondentov (12,11%). Z grafu vyplýva, že až 657 respondentov 
(82,85%) považovalo vplyv stáže na zodpovednosť za veľký alebo veľmi veľký: 
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4. Schopnosť vlastnej iniciatívy 

Veľmi veľký vplyv stáže na zlepšenie schopnosti vlastnej iniciatívy uviedlo 362 respondentov 
(45,82%). Iba 14 respondentov (1,77%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv a strednú hodnotu 
uviedlo 106 respondentov (13,42%). Z grafu vyplýva, že až 643 respondentov (81,39%) považovalo 
vplyv stáže na ich iniciatívnosť za veľký: 

 

5. Schopnosť vyjadriť svoje vlastné názory 

Veľmi veľký vplyv stáže na zlepšenie schopnosti vyjadrenia vlastného názoru uviedlo 264 
respondentov (33,25%). Iba 20 respondentov (2,52%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv 
a strednú hodnotu uviedlo 164 respondentov (20,65%). Z grafu vyplýva, že 572 respondentov 
(72,04%) považovalo vplyv stáže na ich schopnosť vyjadriť vlastný názor za veľký, zároveň však veľký 
podiel odpovedí so strednou hodnotou naznačuje, že túto schopnosť nepovažovali respondenti za tak 
výrazne zlepšenú než predchádzajúce schopnosti: 
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6. Schopnosť prehodnotiť svoje vlastné názory 

Veľmi veľký vplyv stáže na zlepšenie schopnosti prehodnotiť vlastné názory uviedlo 255 
respondentov (32,32%). Iba 28 respondentov (3,55%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv 
a strednú hodnotu uviedlo 179 respondentov (22,69%). Z grafu vyplýva, že 535 respondentov 
(67,81%) považovalo vplyv stáže na uvedenú schopnosť za veľký, zároveň však veľký podiel odpovedí 
so strednou hodnotou naznačuje, že ju respondenti nepovažovali za mimoriadne zlepšenú: 

 

7. Schopnosť zvládať neočakávané situácie 

Veľký vplyv uviedlo 400 respondentov (50,70%). Iba 17 respondentov (2,15%) uviedlo, že ich stáž 
nemala žiaden vplyv a strednú hodnotu uviedlo 115 respondentov (14,58%). Z grafu vyplýva, že 628 
respondentov (79,59%) považovalo vplyv stáže na schopnosť zvládať neočakávané situácie za veľký 
alebo veľmi veľký: 
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8. Schopnosť aktívne riadiť svoj život 

Veľmi veľký vplyv stáže na schopnosť aktívne riadiť svoj život uviedlo 310 respondentov (39,29%). Iba 
20 respondentov (2,53%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv a strednú hodnotu uviedlo 139 
respondentov (17,62%). Z grafu vyplýva, že 603 respondentov (76,43%) považovalo vplyv stáže na 
uvedenú schopnosť za veľký: 

 

9. Schopnosť zvládať nové výzvy 

Schopnosť zvládať nové výzvy sa javí ako jedna z najviac rozvíjaných a posilnených schopností 
vplyvom zahraničnej odbornej stáže. Veľmi veľký vplyv uviedla nadpolovičná väčšina respondentov 
(426 respondentov, 54,13%). Iba 12 respondentov (1,52%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv 
a strednú hodnotu uviedlo 86 respondentov (10,93%). Z grafu vyplýva, že až 671 respondentov 
(85,26%) považovalo vplyv stáže na uvedenú schopnosť za veľký alebo veľmi veľký: 
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10. Schopnosť interaktívne spolupracovať s ľuďmi 

Veľmi veľký vplyv stáže na zlepšenie schopnosti interaktívne spolupracovať s ľuďmi uviedlo 395 
respondentov (50,13%). Iba 13 respondentov (1,65%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv 
a strednú hodnotu uviedlo 115 respondentov (14,59%). Z grafu vyplýva, že až 646 respondentov 
(81,98%) považovalo vplyv stáže na ich schopnosť pracovať s ľuďmi za veľký: 

 

11. Prispôsobivosť 

Veľmi veľký vplyv stáže na zlepšenie prispôsobivosti účastníkov uviedlo 396 respondentov (50,32%). 
Iba 19 respondentov (2,41%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv a strednú hodnotu uviedlo 92 
respondentov (11,69%). Z grafu vyplýva, že až 656 respondentov (83,35%) považovalo vplyv stáže na 
prispôsobivosť za veľký: 

426 

245 

86 

18 12 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

Schopnosť zvládať nové výzvy 

1 - veľký vplyv 

2 

3 

4 

5 - žiadny vplyv 

Graf č. 35 

395 

251 

115 

14 13 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

Schopnosť interaktívne spolupracovať s ľuďmi 

1 - veľký vplyv 

2 

3 

4 

5 - žiadny vplyv 

Graf č. 36 

27 
 



 

 

12. Schopnosť spoznať iné kultúry 

Veľmi veľký vplyv stáže na účastníkov z hľadiska spoznávania iných kultúr uviedlo 343 respondentov 
(43,42%). Iba 26 respondentov (3,29%) uviedlo, že ich stáž nemala na toto žiaden vplyv a strednú 
hodnotu uviedlo 138 respondentov (17,47%). Z grafu vyplýva, že 589 respondentov (74,56%) 
považovalo vplyv stáže na ich interkultúrne povedomie za veľký: 

 

13. Vedomosti o inej krajine 

Veľmi veľký prínos stáže z hľadiska zlepšenia vedomostí o inej krajine uviedlo 342 respondentov 
(43,29%). Iba 18 respondentov (2,28%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv a strednú hodnotu 
uviedlo 139 respondentov (17,59%). Z grafu vyplýva, že až 604 respondentov (76,46%) považovalo 
vplyv stáže na vedomosti o inej krajine za veľký: 
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14. Lepšia tolerancia voči cudzincom 

Veľmi veľký vplyv stáže na väčšiu toleranciu účastníkov voči cudzincom uviedlo 285 respondentov 
(36,17%). 49 respondentov (6,22%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv a strednú hodnotu 
uviedlo 178 respondentov (22,59%). Z grafu vyplýva, že 516 respondentov (65,48%) považovalo vplyv 
stáže na toleranciu za veľký, zároveň však veľký podiel odpovedí so strednou hodnotou naznačuje, že 
túto schopnosť nepovažovali respondenti za mimoriadne zlepšenú: 

 

15. Lepšie porozumenie iným kultúram 

Veľmi veľký vplyv stáže na lepšie porozumenie iným kultúram uviedlo 278 respondentov (35,37%). 37 
respondentov (4,71%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv a strednú hodnotu uviedlo 168 
respondentov (21,37%). Z grafu vyplýva, že 538 respondentov (68,45%) považovalo vplyv stáže na 
túto schopnosť za veľký, zároveň však veľký podiel odpovedí so strednou hodnotou naznačuje, že ju 
respondenti nepovažovali za mimoriadne zlepšenú: 
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16. Odborné zručnosti 

Veľmi veľký vplyv stáže na rozvoj odborných zručností uviedlo 327 respondentov (43,83%). 31 
respondentov (4,16%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv a strednú hodnotu uviedlo 124 
respondentov (16,62%). Z grafu vyplýva, že 560 respondentov (75,07%) považovalo vplyv stáže na 
odborné zručnosti za veľký: 

 

17. Schopnosť zapájať sa do pracovných štruktúr 

Veľmi veľký vplyv stáže na rozvoj schopnosti zapájať sa do pracovných štruktúr uviedlo 345 
respondentov (43,89%). 20 respondentov (2,54%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv a strednú 
hodnotu uviedlo 114 respondentov (14,50%). Z grafu vyplýva, že 622 respondentov (79,13%) 
považovalo vplyv stáže na ich schopnosť zapájať sa do pracovných štruktúr za veľký: 
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18. Tímová práca 

Veľmi veľký vplyv stáže na schopnosť účastníkov pracovať v tíme uviedlo 387 respondentov (49,81%). 
Iba 21 respondentov (2,70%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv a strednú hodnotu uviedlo 115 
respondentov (14,80%). Z grafu vyplýva, že 607 respondentov (78,12%) považovalo vplyv stáže na 
tento aspekt za veľký: 

 

19. Používanie PC a moderných komunikačných prostriedkov 

Veľmi veľký vplyv stáže na schopnosť používať PC a moderné komunikačné prostriedky uviedlo iba 
243 respondentov (30,92%). Až 124 respondentov (15,78%) uviedlo, že ich stáž nemala žiaden vplyv 
a strednú hodnotu uviedlo 173 respondentov (22,01%). Z grafu vyplýva, že až 204 respondentov 
(25,92%) považovalo vplyv stáže na ich zručnosti v používaní moderných komunikačných technológií 
za slabý alebo žiaden, čo spolu s veľkým podielom odpovedí so strednou hodnotou naznačuje, že túto 
schopnosť nepovažovali respondenti za dostatočne zlepšenú: 
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Z výsledkov prieskumu sa dá usudzovať, že zahraničná odborná stáž má jednoznačne 
pozitívny dosah na osobnostný vývoj účastníkov, najmä na posilnenie schopnosti zvládať nové výzvy 
(priemerná známka 1,66), zodpovednosť (1,71), schopnosť interaktívne spolupracovať s ľuďmi (1,73),  
prispôsobiť sa (1,74) a schopnosť riešiť neočakávané situácie (1,78). Menej výrazný prínos vyplýva 
v prípade zlepšenia jazykových zručností, schopnosti prehodnotiť vlastný názor, tolerancie voči 
cudzincom alebo používania moderných komunikačných technológií (dôvody, prečo sa niektoré 
schopnosti a zručnosti rozvíjali viac než iné, je možné vyvodiť z komentárov respondentov 
v záverečnej časti dokumentu): 
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III.C     Celkový prínos stáže pre účastníkov 

Pri hodnotení celkového prínosu stáže pre účastníkov sa väčšina respondentov vyjadrila veľmi 
pozitívne - až 716 respondentov (90,52%) hodnotilo celkový prínos stáže známkou 1 alebo 2 (veľmi 
veľký, resp. veľký prínos). Tento výsledok takisto jasne koreluje s vyjadreniami respondentov 
v otvorených otázkach, ktoré sú spracované v záverečnej časti tohto dokumentu: 

 

V ďalšej časti prieskumu respondenti uvádzali, ktoré aspekty odbornej stáže v zahraničí sa im 
najviac páčili a s ktorými boli najmenej spokojní. Spomedzi aspektov, ktoré sa respondentom najviac 
páčili, sa na prvom mieste umiestnila možnosť vycestovať do zahraničia (výskyt odpovede 435-krát, 
9,40% všetkých odpovedí) – odpoveď, ktorú označilo až 53,90% respondentov. Nasledovala odborná 
stáž v zahraničí (výskyt 421-krát, 9,10%) - odpoveď volilo 52,17% respondentov a zlepšenie 
jazykových schopností (394 odpovedí, 8,52%, 48,82% respondentov): 

Tabuľka č. 4: Ktoré aspekty odbornej stáže v zahraničí sa Vám páčili najviac? 

Hodnotený aspekt Počet 
odpovedí 

% 
odpovedí 

% 
respondentov 

možnosť vycestovať do zahraničia 435 9.40% 53,90% 

odborná stáž v zahraničí 421 9.10% 52,17% 

zlepšenie jazykových schopností 394 8.52% 48,82% 

možnosť spoznať iné pracovné postupy 347 7.50% 43,00% 

práca v medzinárodnom kolektíve 292 6.31% 36,18% 

nové pohľady na iné spôsoby života 282 6.10% 34,94% 

finančná podpora 233 5.04% 28,87% 

ubytovanie 229 4.95% 28,38% 

štruktúra a organizácia stáže 221 4.78% 27,39% 

náplň práce, ktorá mi bola pridelená 218 4.71% 27,01% 

spoločenská výmena s kolegami / spolužiakmi 210 4.54% 26,02% 
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dĺžka pobytu v zahraničí 208 4.50% 25,77% 

možnosť pracovať s novými materiálmi 175 3.78% 21,69% 

získanie skúsenosti o vlastnej dôležitosti 170 3.67% 21,07% 

zistenie mojich vlastných limitov 139 3.00% 17,22% 

organizácia práce 136 2.94% 16,85% 
pracovné metódy v mojej hosťujúcej 
organizácii 134 2.90% 16,60% 

mentorovanie hosťujúcou organizáciou 123 2.66% 15,24% 

medzikultúrna výmena 115 2.49% 14,25% 
mentorovanie odborným poradcom/ učiteľom 
z domácej inštitúcie, ktorá ma vyslala do 
zahraničia 

90 1.95% 11,15% 

pracovné hodiny 54 1.17% 6,69% 

 

 Respondenti mali možnosť výberu z viacerých odpovedí. Kombinácie aspektov, ktoré sa 
vyskytli najčastejšie (viac ako 2-krát), boli nasledovné: 

 

Vysvetlivky: 
A odborná stáž v zahraničí 
B možnosť spoznať iné pracovné postupy 
C možnosť pracovať s novými materiálmi 
D náplň práce, ktorá mi bola pridelená 
E práca v medzinárodnom kolektíve 
F zlepšenie jazykových schopností 
G nové pohľady na iné spôsoby života 
H finančná podpora 
I možnosť vycestovať do zahraničia 
J získanie skúsenosti o vlastnej dôležitosti 
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Medzi aspektmi, ktoré sa účastníkom odborných stáží nepáčili, dominovala odpoveď, že „stáž 
bola veľmi krátka“ (výskyt odpovede 458-krát, 42,92%), ktorú volilo až 56,75% respondentov: 

Tabuľka č. 5: Ktoré aspekty odbornej stáže v zahraničí sa Vám nepáčili? 

Aspekt Počet 
odpovedí 

% 
odpovedí 

% 
respondentov 

stáž bola veľmi krátka 458 42.92% 56,75% 

príliš veľa byrokracie 96 9.00% 11,90% 
úlohy a povinnosti nesúviseli s mojim odborným 
zameraním 92 8.62% 11,40% 

že som si nezlepšil/-a svoje jazykové schopnosti, 
zlý jazykový kurz 75 7.03% 9,29% 

nedostatočná finančná podpora 72 6.75% 8,92% 

nedostatočné plánovanie a príprava 60 5.62% 7,43% 

zlé ubytovanie, neprívetivá hosťujúca rodina 55 5.15% 6,82% 

nezískal/-a som vedomosti o hosťujúcej krajine 39 3.66% 4,83% 
príliš málo odbornej stáže, príliš veľa jazykovej 
prípravy 39 3.66% 4,83% 

žiadna zodpovednosť za vlastné činnosti 38 3.56% 4,71% 
zlé mentorovanie odborným poradcom/učiteľom 
domácej inštitúcie, ktorá ma vyslala do zahraničia 28 2.62% 3,47% 

zlá stáž 8 0.75% 0,99% 

stáž bola veľmi dlhá 7 0.66% 0,87% 

 

V prípadoch, kde respondenti uviedli viacero aspektov, bola najčastejšou kombináciou „stáž 
bola veľmi krátka, príliš veľa byrokracie“ (výskyt 24-krát) a „stáž bola veľmi krátka, nedostatočná 
finančná podpora“ (výskyt 20-krát): 
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 Vo všeobecnosti boli účastníci odborných stáží Leonardo da Vinci so svojou stážou veľmi 
spokojní. Až 574 z nich (72,02%) sa vyjadrilo, že sa im stáž veľmi páčila. Iba 9 respondenti (1,13%) 
vyhlásili, že sa im stáž nepáčila: 

 

Aj na otázku, či by možnosť odbornej stáže v zahraničí opätovne využili, ak by sa im znovu 
naskytla, väčšina z nich (693, t.j. 86,95%) odpovedala jednoznačne kladne: 

 

IV. Vplyv odborných stáží Leonardo da Vinci na uplatnenie absolventov na trhu práce 

 Časť tohto prieskumu bola zameraná na zmapovanie vplyvu zahraničných odborných stáží 
Leonardo da Vinci na uplatnenie tých absolventov na trhu práce, ktorí sa počas štúdia alebo po jeho 
ukončení ako čerství absolventi zúčastnili stáže. Sledovalo sa, aké percento účastníkov si po skončení 
štúdia našlo zamestnanie, v akom časovom rozpätí, v akej krajine, v akom odbore a najmä, či im 
v tom pomohla skutočnosť, že sa v minulosti zúčastnili stáže. 
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 V čase realizácie prieskumu označili respondenti svoju aktuálnu situáciu nasledovne: 59,97% 
respondentov pokračovalo v štúdiu, 29,36% bolo zamestnaných a 6,40% nezamestnaných: 

 

Zo skupiny zamestnaných prevažná väčšina respondentov (144 respondentov, 63,44%) 
uviedla, že si svoje prvé zamestnanie po skončení štúdia našla v rozpätí 3 mesiacov. Za nimi 
s odstupom nasledovali respondenti, ktorí sa zamestnali od 3 do 6 mesiacov od ukončenia štúdia (47 
respondentov, 20,70%) a len malé percento (7,93%) si našlo prácu v dlhšom období 6 až 12 alebo 12 
až 24 mesiacov: 

 

Zo skupiny nezamestnaných respondentov bola viac ako tretina (16 respondentov, 43,24%) 
nezamestnaná v trvaní od 3 do 6 mesiacov. Za nimi nasledovali respondenti (9; 24,32%), ktorí boli 
nezamestnaní v období od 6 do 12 mesiacov od ukončenia štúdia: 
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Zamestnaní respondenti uvádzali, v ktorej krajine si našli zamestnanie. Prevažná väčšina 
z nich sa zamestnala na Slovensku (167 respondentov, 72,93%). Podiel respondentov, ktorí sa 
zamestnali v krajine, kde absolvovali svoju odbornú stáž, predstavoval 13,10%. Spomedzi krajín mimo 
EÚ figurovalo najčastejšie Švajčiarsko (3-krát), nasledovala Kanada a USA (1-krát): 

Tabuľka č. 6: V ktorej krajine ste sa zamestnali?  

Krajina Počet 
odpovedí % 

na Slovensku 167 72,93% 

v krajine, kde som absolvoval/-a odbornú stáž 30 13,10% 

v inej krajine EÚ 28 12,23% 

inde 4 1,75% 
 

Dôležitým aspektom uplatnenia absolventov na trhu práce je ich úspešnosť pri hľadaní 
zamestnania vo vyštudovanom odbore. Výsledky prieskumu ukazujú, že medzi účastníkmi zahraničnej 
odbornej stáže Leonardo da Vinci mierne prevažovali respondenti, ktorí si našli prácu v odbore (156 
respondentov, 53,61%) v porovnaní s respondentmi (135; 46,39%), ktorí si prácu v odbore nenašli: 

7; 18,92% 

5; 13,51% 

16; 43,24% 

9; 24,32% 

Ak ste sa nezamestnali, ako dlho po ukončení štúdia ste 
nezamestnaný/á? 

do 3 mesiacov 

od 12 mesiacov do 24 
mesiacov 

od 3 do 6 mesiacov 

od 6 do 12 mesiacov 

Graf č. 54 

38 
 



 

 

Na otázku, či im skúsenosti z odbornej stáže pomohli pri hľadaní zamestnania, odpovedala 
takmer polovica zamestnaných respondentov kladne (140 respondentov, 47,30%). Štvrtina sa 
vyjadrila nerozhodne (76 respondentov, 25,68%)  a približne štvrtina dala zápornú odpoveď (80 
respondentov, 27,03%): 

 

Pri sledovaní vplyvu zahraničných odborných stáží Leonardo da Vinci na zamestnanosť 
absolventov bolo cieľom zistiť, ktoré konkrétne aspekty stáže majú najväčší dosah a sú najviac 
nápomocné pri hľadaní zamestnania. Respondenti hodnotili vplyv stáže z hľadiska 11 rôznych 
schopností a zručností, pričom odpovede vyberali zo škály od 1 do 5; 1 = veľký vplyv, 5 = žiadny vplyv. 

Z nasledujúceho grafu vyplýva, že podľa názoru účastníkov sú najcennejšími už viackrát spomínané 
osobné vlastnosti ako zodpovednosť, samostatnosť, sebavedomie a tiež schopnosť zvládať nové 
situácie a pracovať v tíme, ktoré si respondenti posilňovali a rozvíjali počas stáže. Formálne 
dokumenty o absolvovaní stáže ako napr. certifikát o absolvovaní alebo Europass spolu s IKT 
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zručnosťami považovali respondenti len za čiastočne nápomocné. Tradične vyzdvihované jazykové 
a odborné zručnosti sa rovnako umiestnili v spodnej časti rebríčka: 

 

Pri hodnotení celkového prínosu stáže pri hľadaní zamestnania sa viac ako polovica 
respondentov vyjadrila veľmi pozitívne (190 respondentov, 52,20%) a hodnotila celkový prínos stáže 
známkou 1 alebo 2 (veľmi veľký, resp. veľký prínos). Približne štvrtina respondentov (92; 25,27%) 
nevnímala absolvovanie stáže ako podporu pri uplatnení na trhu práce a hodnotila ju známkou 4 
alebo 5 (malý alebo žiaden prínos): 
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V. Komentáre respondentov v otvorenej otázke: „Vaše pripomienky a návrhy 
k organizovaniu zahraničných odborných stáží Leonardo da Vinci, ktoré nám 
pomôžu zlepšiť ich kvalitu a prínos pre absolventov uplatniť sa na trhu práce.“ 

 Cenným zdrojom informácií v rámci prieskumu sú voľné výpovede respondentov. 
V nasledujúcej časti sú spracované do širších tematických celkov, v niektorých prípadoch sú však 
ponechané pre svoju autentickosť v pôvodnom znení. Názory respondentov dopĺňajú štatistické 
údaje, ktoré boli spracované v predchádzajúcej časti dokumentu, a vytvárajú tak celkový obraz 
o vplyve zahraničných odborných stáží Leonardo da Vinci na účastníkov. 

Prevažná väčšina komentárov hodnotila zahraničnú odbornú stáž veľmi kladne. Respondenti 
oceňovali najmä nové skúsenosti, či už v oblasti komunikácie s novými ľuďmi ako aj profesionálne 
skúsenosti, osobnostný rozvoj (väčšia samostatnosť, zodpovednosť, asertivita), ako aj možnosť 
spoznať novú kultúru v novej krajine: 

So stážou som spokojná, do života mi dala veľa, hoci tie tri týždne boli pre 
mňa dosť ťažké, zvládla som to, viac si verím a menej sa hanbím. 

Celá stáž bola skvelá a získala som veľa priateľov aj zo zahraničia, ale aj 
z našej skupiny. Táto stáž mi pomohla aj v sebadôvere pri rôznych aktivitách 
a celkovej schopnosti medziľudskej komunikácie. 

Nemam co dodat, ja som bola megaspokojna. natrafila som na uzasnych 
ludi, cez spoznavanie inej kultury som spoznavala aj samu seba (svoje limity, 
stereotypne myslenie napriek tomu ze som si naivne myslela ze ja uz 
uvazujem inak :-), v niektorych situaciach som teda prekvapila samu seba, 
takze som na sebe musela zamakat, co ma posunulo v mnohych veciach 
dalej. s niektorymi ludmi z tej staze som doteraz v kontakte. staz doteraz 
vnimam ako velmi silnu skusenost (napriek tomu ze sa konala pred skoro 4 
rokmi). 

Praxovala som sama, takže som sa naučila zodpovednosti. Každú voľnú 
chvíľu sme strávili spoznávaním či už mesta alebo krajiny. Spoznala som veľa 
nových ľudí s Poľska, Rumunska. Bolo to niečo úžasné, za čo som Vám 
vďačná :) 

Stáž mi poskytla vynikajúcu pracovnú skúsenosť, veľa som sa naučila, 
spoznala som nové mestá a miesta, nových ľudí, nové zvyky, zdokonalila 
som sa v jazyku, ktorý som bola nútená používať v dennej komunikácii. 

Moja stáž v zahraničí bolo úprimne povedané to NAJ, čo ma mohlo na 
strednej škole stretnúť. Keď nám ponúkli túto možnosť, ani chvíľu som 
neváhal. Dostali sme dostatočný finančný obnos, čiže som si nemusel 
požičiavať ani zháňať peniaze z iných zdrojov. Čo ma najviac uchvátilo, bolo 
neskutočné moderné vybavenie strednej odbornej školy v Poľsku. Nové 
automatizačné systémy na výučbu žiakov, moderné prostredie, milí a 
charizmatickí profesori a kolektív. Veľmi by som bol rád, keby ste takúto 
šancu naďalej poskytovali aj ostatným študentom stredných škôl. 
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Pozitívne vyjadrenia o stáži sa veľmi často sa objavovali spolu s názorom, že stáž trvala príliš krátko. 
Respondenti takisto uvádzali, že by uvítali možnosť ísť na stáž viac ako len jedenkrát. Tieto 
komentáre sa objavovali bez ohľadu na to, či stáž respondenta trvala niekoľko týždňov alebo niekoľko 
mesiacov.  

Podľa názoru respondentov pre krátkosť pobytu nemali dostatok príležitostí zlepšiť si svoje jazykové 
zručnosti, spoznať prijímajúcu krajinu a jej kultúru, ani nadviazať dostatok kontaktov pre budúcu 
profesionálnu kariéru: 

Celá stáž bola perfektná, trošku ma mrzí že stáž mohla trvať dlhšie a že som 
sa nemčinu mohla lepšie naučiť ale aj tak som spokojná. A ak by som mala 
ešte možnosť, išla by som ešte raz aj na úkor toho, že by som musela 
prerušiť zamestnanie. 

Jediné čo by som vytkla je dĺžka stáže. Dvojtýždňová stáž je málo na získanie 
lepších zručností v danej oblasti, nakoľko prvý týždeň je len o orientácii sa 
v novej práci, v novom prostredí. 

Mne osobne na stáži chýbalo trošku viac spoločných mimočasových aktivít 
 s domácimi študentami, športové aktivity, či posedenia pri ktorých je 
priestor na voľnejšiu komunikáciu ako pri samotnej práci na stáži. 

Moja jediná výhrada k stáži je, že tie dva týždne bol dosť krátky čas. Prvý 
týždeň sme sa zoznamovali s novým prostredím, zlepšovali sa v sebadôvere. 
Ten druhý týždeň už sme sa konečne rozbehli najmä v práci, ale to sme sa už 
pomaly balili. Takže odporúčal by som aspoň také 3 týždne. Ale ináč to bolo 
super, hlavne to, že my sme mali šťastie a robili sme po jednotlivcoch vo 
firmách a nie v skupinkách. To by som pozdvihol ako veľké plus. Hlavne 
preto, že pri riešení problémov sme postupovali samostatne a museli sme 
využívať cudzí jazyk, lebo nebol pri nás nikto kto by rozumel slovenčine. 

Taktiež by bolo dobré predĺžiť maximálnu dobu pre pobyt v zahraničí, tento 
fakt by mal dopad na lepšie upevnenie kontaktov v zahraničí a prispel by 
k možnosti zamestnať sa mimo SR. 

S organizáciou stáží boli respondenti vo všeobecnosti spokojní, niektorí respondenti však uvádzali 
problémy s ubytovaním, stravou a hosťovskými rodinami. Niekoľko komentárov obsahovalo sťažnosť 
na nedostatok financií a na príliš dlhú dobu čakania na rozhodnutie o udelení grantu: 

Lepsia informovanost o priebehu vybavovania staze pred vycestovanim, 
pomoct pri hladani hostujucej organizacie - minimalne nejaky zoznam 
firiem, ktore poskytuju moznost absolvovania staze. 
 
Lepsie ubytovanie pre absolventov staze v hostujucej krajine, urcite by 
pomohlo mat nejakeho buddy-ho, ktory by pomahal absolventovi 
zorientovat sa v novej krajine - firme pocas prvych tyzdnov a urcite aj nejaky 
mentor, ktory by mal absolventa na starosti, zaucil ho a pomahal mu ziskat 
viacej vedomosti a poznatkov v danej oblasti. 
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určite zlepšiť možnosti ubytovania a komunikáciu slovenskej a anglickej 
agentúry, ktorá bola katastrofa 
 
Vacsia financna podpora, moznost vybrat si z viacerych ponuk konkretnych 
ponuk, v ktorych sa bude uskutocnovat staz a z viacerych rodin, v ktorych 
maju moznost byt umiestneni. 
 

Objavili sa aj špecifické komentáre k jazykovej príprave a k používaniu cudzích jazykov počas stáže. 
Respondenti zdôrazňovali potrebu dobrej jazykovej prípravy v jazyku, v ktorom bude stáž prebiehať, 
pred odchodom a tiež počas stáže: 

Zúčastnila som sa stáže v Dánsku, kde štátnym jazykom nie je angličtina, 
preto komunikácia s klientmi v domove dôchodcov, kde som absolvovala 
prax, bola nedostatočná. Bolo by ale fajn, keby bol študentom poskytnutý 
jazykový kurz v jazyku krajiny, do ktorej sa chystajú. 

V nemocničnom zariadení,  do ktorého sme prišli, nevedel po anglicky 
takmer nikto, povedali nám, že sa dorozumieme po anglicky... dorozumievali 
sme sa rukami, nohami a cez google translator. Po anglicky tam vedel jediný 
človek, aj to bola upratovačka, ktorá často nechápala zdravotníckym 
výrazom, ktoré sme používali... 

Málo praktického uplatnenia cudzieho jazyka (do Maďarska sme šli cez 
projekt, kde bola hlavným jazykom angličtina - namiesto toho sme 
rozprávali len po slovensky a maďarsky - maďarčinu nám prekladal učiteľ do 
slovenčiny). 

Možno trošku viac sa venovať tej jazykovej príprave. Lebo za tie 4 týždne 
pobytu sme mali vyučovanie španielskeho jazyka len raz, čo nám potom 
chýbalo pri bežnej komunikácii s miestnymi ľuďmi. 

Napriek všeobecnej spokojnosti väčšiny účastníkov s odbornými skúsenosťami, ktoré získali počas 
stáže, u niektorých z nich nesplnila ich očakávania práve náplň práce. Najčastejšou kritikou bolo, že 
pridelená práca nezodpovedala ich študijnému odboru alebo svojou nedostatočnou náročnosťou 
neprispievala k ich odbornému rastu: 

Okrem teoretických prezentácii s všeobecnými témami sme v praxi nezískali 
skoro žiadne skúsenosti z nášho odboru - žiadna informatika, žiaden návrh 
plošných spojov a vývoj nových výrobkov - iba opakované činnosti ako 
ohýbanie kontaktov súčiastok a nanášanie pasty pre automatizované 
prístroje. Chýbal potenciál zistiť aké máme limity pri náročných (nie iba 
fyzicky namáhavých) činnostiach. 

Jedinou mojou pripomienkou je to ze som nemala prácu zameranú na 
odbor, v ktorom som študovala. Robila som v Oxfame kde jedinou náplňou 
mojej práce bolo ukladanie oblečenia. Táto práca nemala absolútne žiadny 
súvis s tým čo som študovala. 
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Myslím, žeby bolo vhodné preveriť danú organizáciu, v ktorej majú mať 
študenti stáž, aby boli študentom pridelené vhodné pracovné úlohy a úkony. 
Často mi dali lepiť obálky, čo pre mňa veľký prínos nemalo. 

Nepáčilo sa mi v zariadení v ktorom som praxovala mi nedali nič robiť lebo 
sa báli že niečo pokazím. 

V mojom pripade mi najviac vadilo, ze moja zahranicna staz nemala nic 
spolocne s mojim vtedajsim stredoskolskym zameranim (obchodna 
akademia) v Rakusku som stazovala ako vykladac tovaru v potravinach! 

Zaujímavými boli komentáre, kde respondenti hodnotili svoje šance na uplatnenie v zamestnaní a na 
trhu práce. Takmer všetci sa zhodli na tom, že zahraničná odborná stáž im pomohla nájsť si 
zamestnanie podľa svojich predstáv alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole vo svojom odbore. 
Negatívne vyjadrenia sa týkali len nedostatočnej akceptácie Europassu zo strany zamestnávateľov 
alebo všeobecného nedostatku pracovných miest v konkrétnych odboroch: 

Veľa podnikov a podnikateľov ani nevie co certifikat Europass vobec je. Je tu 
nedostatocna informovanost ako stazistov tak aj ludi  z praxe. 

Na Slovensku a aj v Českej republike je žiaľ veľmi málo príležitostí pre prácu 
v odbore zdravotnícky laborant a ani stáž tomu nepomohla. 

Stáž vo Fínsku bola pre mňa veľkým prínosom vo viacerých smeroch. 
Drevospracujúci priemysel a školský systém v tejto krajine je na úplne inej 
úrovni ako u nás. Veľmi som obdivoval stavby z dreva, ktorých je vo Fínsku 
mnoho. Dnes po vyštudovaní vysokej školy so zameraním na drevostavby 
pracujem vo firme na výrobu montovaných domov, takže robím to čo ma 
baví a kde ma z časti priviedol aj tento výmenný pobyt. 

Stáž bola pre mňa nová skúsenosť, či už v oblasti štúdia a teda odbornej 
praxi vo firmách, z ktorej využívam poznatky doteraz pri mojom ďalšom 
štúdiu na vysokej škole. 

Jednoznačne takéto stáže podporované takýmito projektmi majú 
neuveriteľne obrovský prínos. Človek je nútený využívať svoje znalosti 
z cudzích jazykov (najmä medzinárodných ako je ANJ/NEJ), navyše spozná 
svet. Osobne naša stáž bola vo Švédsku, odkiaľ sa nikomu zo 6-člennej 
skupiny nechcelo vrátiť. Avšak, vďaka tejto stáži som pri prijímacom konaní 
do zamestnania sa z pomedzi 2 vyberaných  zo 140 uchádzačov na dôležitý 
"flek" dostal práve vďaka odborným znalostiam. Aktuálne vďaka tomu 
pracujem na vývoji nového motorového vozidla v známej nemeckej 
automobilke VW. 

Mne táto odborná stáž umožnila zamestnať sa v inštitúcii, kde som mohla 
naplno využívať vedomosti a zručnosti nadobudnuté či už počas štúdia alebo 
samotnej stáže. Počítačový program na tvorbu mapových podkladov, 
s ktorým som sa na stáži oboznámila, som mohla následne využívať pri 
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každodennej práci v novom zamestnaní. Verím, že nebyť tejto stáže, bolo by 
veľmi náročné získať takúto pracovnú pozíciu. 

Osobne mi to veľmi pomohlo pretože po skončení stáže v Luxembursku som 
dostal asi o mesiac ponuku ísť brigádovať do firmy kde som praxoval a 
taktiež som sa im osvedčil a po škole ma budú kontaktovať. S ľuďmi 
s ktorými som pracoval som dodnes v kontakte ! :) 

Na záver už len zopár vyjadrení respondentov prieskumu, ktorí vo svojich príspevkoch výstižne 
vyjadrili podstatu a zmysel zahraničných odborných stáží Leonardo da Vinci z pohľadu účastníkov: 

Dovolím si tvrdiť, že to bol najväčší zážitok v mojom živote, už len vzhľadom 
na to, že som bol cez takýto projekt prvý krát v zahraničí. Aj keby som sa 
veľmi snažil, nedokážem prísť ani na jednu pripomienku, ktorú by som 
mohol vytknúť. Odniesol som si z odbornej stáže veľa zážitkov, skúseností a 
možnosť vyskúšať rôzne prístroje a zariadenia, ktorými naša škola 
nedisponuje. Vždy na to spomínam s úsmevom. 

Myslím si, že odborná stáž je veľmi dobrá vec, pri ktorej sa dá veľa získať a 
veľa sa naučiť, dá sa získať veľa poznatkov o navštevovanej krajine, o ich 
kultúre, stravovaní, o ich zvyklostiach a spôsobu života a možnosť sa naučiť 
a zlepšiť v ich jazyku, naučiť sa k samostatnosti, spôsobu sebarealizácie. 
Mne táto stáž priniesla veľmi veľa nielen získať a naučiť sa, ale aj veľa 
krásnych spomienok, ktoré sa mi zapísali hlboko do života a na ktoré nikdy 
nezabudnem. 

Vasa odborna staz Leonardo da Vinci je velmi zaujimava moznost pre 
vsetkych mladych. Musim ale podotknut ze velku ulohu v nej zohrali aj nasi 
ucitelia, a to v tom ako spracovali tento projekt. Vzali na seba obrovsku 
zotpovednost tym ze zobrali tucet mladych ludi do cudzej krajiny, daleko od 
domova. tymto sa aj vam aj im chcem podakovat, pokracujte v tom co 
robite robite to perfektne. 

Vďaka tejto stáže, ktorú som absolvovala som si našla prácu. Dokonca hneď 
po maturite som nastúpila do práce a som neďaleko od miesta konania 
stáže. Stáž mi veľmi pomohla. A verím, že pomôže aj iným len musia chcieť. 
Nie je to len o tom aká je tá stáž ale aj o tom či to študenti berú ako 
príležitosť a zodpovednosť alebo iba ako zábavu a dovolenku.  Ja za možnosť 
takejto stáže ďakujem. 
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Záver 

Cieľom prieskumu bolo zistiť a vyhodnotiť prínos odborných mobilít Leonardo da Vinci, 
realizovaných v rámci Programu celoživotného vzdelávania, pre odborný a osobný rast účastníkov, 
ako aj pre možnosti uplatnenia na trhu práce a získania vhodného zamestnania.  

Prieskum sa skladal z otázok, ktoré môžeme rozdeliť do troch základných skupín: Prvá časť sa týkala 
očakávaní, ktoré mali účastníci pred samotnou mobilitou, druhá časť bola zameraná na samotnú 
mobilitu, jej priebeh, výsledky a prínos pre účastníkov a tretia časť sa venovala uplatneniu účastníkov 
mobility na trhu práci a úrovni ich zamestnateľnosti.  

Očakávania účastníkov  

Očakávania účastníkov mobilít kopírovali samotné ciele, ktoré si stanovil Program 
celoživotného vzdelávania v oblasti zahraničnej mobility zameranej na odborný, ale aj osobnostný 
rozvoj účastníkov. Pre mnohých účastníkov mala mobilita veľký význam a zároveň bola pre nich 
veľkou výzvou, keďže v nových podmienkach museli zvládnuť množstvo nových úloh. Takmer 90% 
respondentov očakávalo, že účasť na mobilite v zahraničí bude mať pre nich význam aj z hľadiska 
lepšieho uplatnenia na trhu práce. S tým úzko súviselo aj ich očakávanie vyššej kvalifikácie vo svojom 
odbore. Prekvapujúcim výsledkom je, že možnosť vyššieho príjmu nepatrila medzi najdôležitejšie 
motivujúce faktory. Z toho je možné vyvodiť záver, že dôležitejšou motiváciou pre účastníkov 
mobility bolo naučiť sa a získať nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti, než bol predpoklad vyššieho 
príjmu. Zaujímavý je taktiež výsledok, že spoznávanie iných kultúr, spoločností a krajín nepatrilo 
medzi dôležité aspekty motivujúce k účasti na mobilite. Tieto aspekty chápali účastníci skôr ako 
pridanú hodnotu mobility v zahraničí.  

Výsledky a vplyv mobility na účastníkov 

Dve tretiny respondentov uviedli, že počas mobility v zahraničí si zlepšili svoje jazykové 
zručnosti. Prieskum predpokladal, že percentuálny podiel v tomto aspekte bude vyšší. Avšak pri 
tomto aspekte je potrebné brať do úvahy aj fakt, že skoro 25% stáží sa realizovalo v Českej republike 
a veľké množstvo mobilít sa realizovalo v skupinách, čím sa znižuje možnosť začlenenia sa do 
miestnej komunity a taktiež komunikácie v cudzom jazyku. Výrazný posun oproti očakávaniam je však  
možné sledovať v oblasti mäkkých zručností ako sú sebadôvera, zodpovednosť, vlastná iniciatíva 
a pod. Prieskum potvrdil, že stáž mala u väčšiny respondentov vplyv aj v spoločensko-kultúrnych 
aspektoch, ako väčšia tolerancia k cudzincom, spoznanie krajiny, kultúry a pod., napriek tomu, že 
nepatrili medzi hlavnú motiváciu účastníkov k účasti na stáži.  

V oblasti odborných zručností prevažná väčšina respondentov potvrdila veľký prínos mobility na túto 
oblasť ich rozvoja. Najmenej respondentov uviedlo napredovanie v oblasti používania PC a IKT. 
Predpokladáme, že dôvodom je fakt, že mobility vo všeobecnosti a ich zameranie neboli spojené 
s používaním PC a IKT, a preto nenastal posun v rozvoji respondentov v tejto oblasti.  

Veľmi pozitívne hodnotíme fakt, že medzi aspekty, ktoré sa najviac páčili účastníkom mobility, patria 
okrem možnosti vycestovať do zahraničia predovšetkým samotná odborná stáž v zahraničí 
a zlepšenie jazykových schopností. Ide v podstate o základné súčasti mobility v zahraničí. Pozitívne 
možno hodnotiť aj nespokojnosť účastníkov s dĺžkou trvania stáže, ktorú pokladali za príliš krátku. 
Tento fakt vnímame pozitívne, pretože účastníci mali záujem pokračovať v aktivitách, ktoré začali 
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počas mobility v zahraničí. Zároveň je to dôležitá informácia pre vysielajúce organizácie, resp. školy, 
ktoré by mali venovať tomu väčšiu pozornosť a v budúcnosti plánovať dlhšie stáže, ktoré sú pre 
účastníkov prínosnejšie z hľadiska nadobúdania nových skúsenosti, zručností a získavania nových 
vedomostí, či už odborných alebo jazykových. Je dôležité si uvedomiť, že stáž trvajúca 2 týždne nemá 
taký prínos ako dlhšia mobilita, ktorá umožní nie len oboznámiť sa s krajinou a odbornými 
záležitosťami, ale poskytne aj dostatok času na to, aby účastníci nadobudli nové zručnosti, skúsenosti 
a vedomosti.  

Zarážajúce je, že až 11% respondentov uviedlo, že ich úlohy a povinnosti počas stáže nesúviseli s ich 
odborným zameraním. Opäť je to relevantná informácia predovšetkým pre vysielajúce organizácie, 
ktoré by jej mali venovať značnú pozornosť. Ich úlohou je zabezpečiť účastníkom v maximálnej miere 
odbornú mobilitu na kvalitnej úrovni, ktorá bude pre účastníkov prínosná a jednoznačne súvisiaca 
s odborným zameraním účastníka.  

Uplatnenie na trhu práce 

Respondenti pozitívne hodnotili vplyv skúseností a vedomostí získaných na mobilite 
v zahraničí na svoj rozvoj a následne na lepšie postavenie na trhu práce. Iba malé percento 
respondentov bolo v dobe realizovania prieskumu nezamestnanými, čo je veľmi pozitívny výsledok. 
Takmer tretina bola zamestnaná. Dve tretiny respondentov v dobe prieskumu pokračovali v štúdiu, 
čo je tiež pozitívne, keďže mobilita v zahraničí ich buď motivovala k ďalšiemu štúdiu alebo bola 
podporným prvkom pre ich ďalší odborný rozvoj. Viac ako polovica respondentov, ktorí uviedli, že sú 
zamestnaní, pracujú vo svojom odbore alebo odbore blízkom. Táto situácia kopíruje celkovú 
spoločenskú situáciu a situáciu na trhu práce, kedy veľké množstvo absolventov škôl nepracuje 
v odbore, ktorý študovali.  

Ako negatívny jav respondenti uvádzajú, že len veľmi málo zamestnávateľov, či na slovenskom alebo 
európskom trhu práce, je informovaných o nástrojoch európskych politík, ako je napr. Europass. 
Preto im tento dokument nebol nápomocný do takej miery, ako očakávali.  

Vo všeobecnosti však respondenti potvrdili, že mobilita v zahraničí mala pozitívny vplyv na ich 
odborný i osobný rozvoj a značný prínos pre získanie zamestnania vzhľadom na ich skúsenosti zo 
zahraničnej stáže.  

Na záver možno zhrnúť výsledky prieskumu nasledovne: Prieskum potvrdil veľký prínos 
zahraničných mobilít vo forme odborných stáží zameraných na získanie nových vedomostí, 
schopností a zručností, ale aj na nadobudnutie sociálnych a jazykových zručností pri ďalšom 
odbornom i osobnom rozvoji mladých ľudí a taktiež prínos pre ich lepšie postavenie na trhu práce 
a získanie práce. Zároveň však prieskum poukázal na nedostatky, ktoré sa objavujú ako pri príprave, 
tak i pri samotnej realizácii mobilít. Preto je potrebné neustále venovať pozornosť ich skvalitňovaniu 
či už po obsahovej alebo organizačnej stránke. 

 

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

December 2014
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Príloha: Úplné znenie otázok z online dotazníka pre hodnotenie odborných stáží 
realizovaných v rámci programu Leonardo da Vinci 

Vážená účastníčka / Vážený účastník odbornej stáže Leonardo da Vinci,  

pred časom ste sa zúčastnili zahraničnej odbornej stáže, ktorá bola financovaná v rámci 
Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci (2007 – 2013). Slovenská 
akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – Národná agentúra Programu celoživotného 
vzdelávania, ktorá poskytla na Vašu stáž finančné prostriedky, realizuje prieskum zameraný na prínos 
zahraničnej odbornej stáže pre účastníkov. Cieľom nášho prieskumu je vyhodnotiť prínos stáží 
v zahraničí pre  váš  odborný a osobný rast, ako aj pre možnosti uplatnenia sa na trhu práce a získania 
vhodného zamestnania.  

Dovoľujeme si vás požiadať o poskytnutie informácií o vašich skúsenostiach, týkajúcich sa stáže 
Leonardo da Vinci. Vami vyplnený dotazník nám pomôže pri zhodnotení úspešnosti týchto  stáží, ako 
aj pri odhaľovaní slabých stránok a problémov pri ich realizácii.  Pri každej otázke, prosím, označte 
odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje situáciu. Tri vyplnené dotazníky (e-mailové adresy) budú 
v národnej agentúre vylosované a účastníkom prieskumu zašleme vecné ceny. Dotazník môžete 
podľa vášho uváženia vyplniť aj anonymne.  

1. Pohlavie 
  Muž 
 Žena 

 
2. Odbornú stáž Leonardo da Vinci som absolvoval/-a v rámci štúdia:  

 stredoškolské odborné vzdelávanie s maturitou   
 stredoškolské odborné vzdelávanie bez maturity  
 stredoškolské odborné vzdelávanie s výučným listom   
 prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania (bakalár) 
 druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania (magister/inžinier/doktor medicíny) 
 tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania (PhD) 

 
3. Uveďte študijný / učebný odbor, ktorý ste absolvovali:  

 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, veterinárske vedy 
 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba 
 Stavebníctvo, architektúra 
 Chemické vedy 
 Informatika a výpočtová technika 
 Elektrotechnika 
 Potravinárstvo 
 Textil a odevníctvo 
 Spracúvanie dreva  a výroba hudobných nástrojov 
 Doprava / pošta a telekomunikácie 
 Zdravotníctvo (lekárske a farmaceutické odbory) 
 Spoločenské vedy, náuky a služby 
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 Ekonomické vedy 
 Kultúra a umenie 
 Cestovný ruch a gastronómia 
 Obchod a služby 
 Iné 

 
4. Uveďte, v ktorom roku ste absolvovali odbornú stáž Leonardo da Vinci?  

 2008 
 2009 
 2010 
 2011 
 2012 
 2013 

 
5. Vaša stáž bola 

 súčasťou Vášho stredoškolského odborného vzdelávania 
 súčasťou Vášho vysokoškolského štúdia 
 súčasťou ďalšieho odborného vzdelávania 
 iné 

 
6. V ktorej krajine ste odbornú stáž absolvovali? 

�  Veľká Británia   Francúzsko  
 Španielsko   Taliansko 
 Nemecko �    Nórsko 
 Belgicko �    Poľsko 
 Írsko     Portugalsko 
 Česká republika �   Fínsko 
 Maďarsko �    Rumunsko 
 Dánsko …    Švédsko 
 Luxembursko   Cyprus  
 Holandsko    Turecko 
 Lotyšsko   Rakúsko 
 Slovinsko     Bulharsko  
 Malta    Estónsko 
 Litva    Lichtenštajnsko 
 Island    Grécko 
 iná krajina 

 
7. V akej inštitúcii ste absolvovali Vašu stáž? (možnosť viacerých odpovedí) 

 v podniku/firme 
 vo verejnej inštitúcii 
 na odbornej škole/v stredisku praktického vyučovania 
 v  neziskovej organizácii, občianskom združení a pod.  
 v inej organizácii 

 

49 
 



 

8. Ako dlho trvala Vaša zahraničná stáž?  
................ týždňov alebo .............. mesiacov 
 

9. Ako ste financovali Vašu stáž v zahraničí?  
 výhradne z grantu Leonardo da Vinci 
 čiastočne z vlastných zdrojov 
 finančne prispel aj zamestnávateľ/prijímajúca inštitúcia  

 
10. Kedy sa uskutočnila Vaša stáž? 

 počas školského roka/pracovnej doby 
 počas prázdnin/dovolenky 
 čiastočne počas prázdnin/dovolenky a čiastočne počas školského roka/pracovnej 

doby 
 

11. Aká príprava Vám bola poskytnutá? (Možnosť viacerých odpovedí) 
 jazyková príprava 
 praktická príprava (napr. pomoc s ubytovaním a cestou) 
 kultúrna príprava 
 pedagogická príprava (napr. zvládanie konfliktov) 
 iná 
 žiadna špeciálna príprava 

 
12. Kto  Vám poskytol prípravu? (Možnosť viacerých odpovedí) 

 stredná odborná škola, učitelia 
 zamestnávateľ 
 jazyková škola 
 iné 
 nikto 

 
13. Ako hodnotíte prípravu, ktorá Vám bola poskytnutá?  

 veľmi dobrá 
 dobrá 
 priemerná 
 uspokojivá 
 neuspokojivá 

 
14. Prečo ste sa rozhodli pre odbornú stáž v zahraničí? Čo ste očakávali ako prínos vašej 

odbornej stáže? (označte podľa dôležitosti od 1 do 5; 1 = veľmi dôležité, 5 = nedôležité) 
                                                                                                                                        1     2    3    4     5 

- zlepšenie teoretických vedomostí, ktoré potrebujem pre svoju prácu alebo vzdelávanie 
                     

- oboznámenie sa s novými pracovnými postupmi a zručnosťami              
- získanie skúseností v medzinárodnom kolektíve                
- zvládnutie nových úloh                   
- zlepšenie sa v nových situáciách                 
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- získanie informácií o ekonomických, spoločenských 
a politických súvislostiach                   

- zlepšenie mojich šancí na získanie zamestnania                
- zlepšenie mojej pracovnej kvalifikácie                 
- zvýšenie mojej perspektívy pre vyšší príjem                
- zlepšenie mojich schopností v cudzom jazyku                
- rozšírenie môjho prehľadu o ďalších kultúrach a životných podmienkach           
- lepšie porozumenie rozdielností medzi kultúrami               
- získanie nových priateľov                 

   
15. Aké požiadavky ste museli splniť pred vycestovaním?  

 musel/-a som absolvovať test 
 musel/-a som absolvovať prípravný kurz 
 musel/-a som preukázať svoje jazykové schopnosti 
 robil sa výber „najlepších“ kandidátov 
 iné 
 neboli žiadne požiadavky na účasť 

 
16. Zhodnoťte, do akej miery mal váš pobyt v zahraničí vplyv na: (1 = veľký vplyv, 5 = žiadny 

vplyv zahraničnej stáže)  
                                                                                                                                1     2    3    4     5 
Vašu osobu:  

- jazykové schopnosti            
- sebadôvera             
- schopnosť byť zodpovedný za niečo          
- schopnosť vlastnej iniciatívy           
- schopnosť vyjadriť svoje vlastné názory          
- schopnosť prehodnotiť svoje názory          
- schopnosť zvládať neočakávané situácie         

 
Sociálne schopnosti:  

- schopnosť aktívne riadiť svoj život          
- schopnosť zvládať nové výzvy           
- schopnosť interaktívne spolupracovať s ľuďmi         
- prispôsobivosť             
- schopnosť spoznať iné kultúry           
- vedomosti o inej krajine           
- lepšia tolerancia voči cudzincom          
- lepšie porozumenie iným kultúram          

 
Odborné zručnosti 

- odborné techniky            
- schopnosť zapájať sa do pracovných štruktúr        

  
- tímová práca             
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- používanie PC, moderných komunikačných prostriedkov       
 

17. Aký prínos mala pre Vás zahraničná odborná stáž celkovo? (1 = veľký prínos, 5 = žiadny 
prínos) 

1   2      3      4             5 
                                         

 
18. Ktoré aspekty odbornej stáže v zahraničí sa Vám páčili najviac? (Možnosť viacerých 

odpovedí) 
 štruktúra a organizácia stáže 
 organizácia práce 
 dĺžka pobytu v zahraničí  
 ubytovanie  
 odborná stáž v zahraničí 
 mentorovanie hosťujúcou organizáciou 
 mentorovanie odborným poradcom/ učiteľom z domácej inštitúcie, ktorá ma vyslala 

do zahraničia 
 možnosť spoznať iné pracovné postupy 
 možnosť pracovať s novými materiálmi 
 náplň práce, ktorá mi bola pridelená 
 pracovné metódy v mojej hosťujúcej organizácii 
 spoločenská výmena s kolegami / spolužiakmi 
 práca v medzinárodnom kolektíve 
 zlepšenie jazykových schopností 
 medzikultúrna výmena 
 nové pohľady na iné spôsoby života 
 zistenie mojich vlastných limitov 
 finančná podpora 
 možnosť vycestovať do zahraničia 
 pracovné hodiny 
 získanie skúsenosti o vlastnej dôležitosti 

 
19. Ktoré aspekty stáže v zahraničí sa Vám nepáčili? (Možnosť viacerých odpovedí) 

 že som si nezlepšil/-a svoje jazykové schopnosti, zlý jazykový kurz 
 nedostatočné plánovanie a príprava 
 zlá stáž 
 zlé mentorovanie odborným poradcom/učiteľom domácej inštitúcie, ktorá ma vyslala 

do zahraničia 
 stáž bola veľmi krátka 
 stáž bola veľmi dlhá 
 nezískal/-a som vedomosti o hosťujúcej krajine 
 zlé ubytovanie, neprívetivá hosťujúca rodina 
 žiadna zodpovednosť za vlastné činnosti 
 príliš málo odbornej stáže, príliš veľa jazykovej prípravy 
 nedostatočná finančná podpora 
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 príliš veľa byrokracie 
 úlohy a povinnosti nesúviseli s mojim odborným zameraním 

 
20. Ktoré z nasledujúcich hodnotení vystihuje vašu stáž v zahraničí?  

 Moja stáž v zahraničí  sa mi veľmi páčila. 
 Celkom si cením moju stáž v zahraničí. 
 Stáž bola bezproblémová.  
 Stáž sa mi veľmi nepáčila.  
 Stáž sa mi nepáčila vôbec.  

 
21. Ak by ste mali opäť možnosť vycestovať na odbornú stáž do zahraničia, tak  

 by som sa jej určite zúčastnil/-a.  
 by som sa jej asi zúčastnil/-a.  
 radšej by som sa nezúčastnil/-a.  

 
22. V súčasnosti ste 

 zamestnaný/-á 
 nezamestnaný/-á 
 pokračujem v štúdiu 
 iné   

 
Ak ste svoje štúdium ukončili, pokračujte v otázkach dotazníka.  
 

23. Ak ste sa zamestnali, kedy ste sa zamestnali prvýkrát po skončení štúdia?  
 do 3 mesiacov 
 nad 3 až 6 mesiacov 
 nad 6 až 12 mesiacov 
 nad 12 mesiacov až 24 mesiacov 

 
24. Ak ste sa nezamestnali, ako dlho po ukončení štúdia ste nezamestnaný/á?  

 do 3 mesiacov 
 medzi 3 až 6 mesiacmi 
 od 6 do 12 mesiacov 
 nad 12 mesiacov  

 
Ak ste zamestnaný/-á, pokračujte v otázkach dotazníka.  
 

25. V ktorej krajine ste sa zamestnali?  
 na Slovensku 
 v krajine, kde som absolvoval/-a odbornú stáž 
 v inej krajine EÚ 
 inde: ....... 

 
26. Ste zamestnaný/-á v odbore, ktorý ste skončili?  

 áno 
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 nie 
 

27. Prispela skúsenosť z odbornej stáže k získaniu zamestnania?  
 áno 
 nie 
 neviem posúdiť 

 
28. Ak áno, uveďte, do akej miery mali jednotlivé aspekty stáže vplyv na získanie zamestnania 

(1 = veľký vplyv, 5 = žiadny vplyv zahraničnej stáže):  
                                                                                                                              1     2    3    4     5 

- jazykové schopnosti           
- odborné zručnosti získané počas stáže          
- skúsenosť v medzinárodnom kolektíve          
- schopnosť pracovať v tíme          
- schopnosť zvládať nové situácie         
- používanie PC a moderných komunikácií        
- samostatnosť            
- sebavedomie             
- zodpovednosť            
- certifikát o absolvovaní stáže od prijímajúcej 

organizácie/podniku           
- certifikát Europass-Mobility           

 
29. Aký prínos mala zahraničná odborná stáž pri získaní Vášho zamestnania celkovo? (1 = veľký 

prínos, 5 = žiadny prínos) 
1   2      3      4             5 

                                         
 

30. Uvítame vaše pripomienky a návrhy k organizovaniu zahraničných odborných stáží 
Leonardo da Vinci, ktoré nám pomôžu zlepšiť ich kvalitu a prínos pre absolventov uplatniť 
sa na trhu práce.  
..................................... 
 
Ak sa chcete zapojiť do súťaže o vecné ceny, uveďte svoju e-mailovú adresu  ................... 
Ďakujeme za Váš čas a vyplnenie dotazníka.  
 

Tím Leonardo da Vinci
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