
 

 

Rozvojom ľudského kapitálu zlepšujeme kvalitu života na vidieku 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk) a 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom 

výzvy vyhlásenej sprostredkovateľským orgánom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(www.minv.gov.sk). 

Kód Výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 

Ciele projektu: 

Cieľom projektu je umožniť podnikateľom a pracovníkom v oblasti mikro/malého podnikania na 

vidieku vo všetkých vekových skupinách získať odborné vedomosti a praktické zručnosti pre získanie 

nových a rozvoj kľúčových kompetencií, čo podporí rozvoj ich osobnosti a zvýši kvalitu života.  

Cieľová skupina:  

Cieľovou skupinou sú pracujúci/podnikajúci/pôsobiaci v oblasti mikro a malého podnikania na vidieku 

a vo vidieckom cestovnom ruchu (VCR) a to predovšetkým:  

- mladí dospelí do 25 rokov,  

- obyvatelia v produktívnom veku nad 50 rokov, 

- zamestnanci.  

Pozornosť v rámci vidieckeho cestovného ruchu je venovaná stravovacím zariadeniam, poskytovateľom 

služieb, výrobcom a ubytovacím zariadeniam do 50 lôžok. 

Aktivity projektu: 

Realizácia projektu poskytne cieľovej skupine akreditované vzdelávanie a prax pod vedením 

odborných lektorov a skúsených aktérov v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, ekonomiky a 

manažmentu podniku.  

Aktivita 1: Vzdelávanie na rozvoj kompetencií dospelých v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, mikro 

a malého podnikania prostredníctvom akreditovaného vzdelávacieho programu „Vidiecky cestovný 

ruch“ 

Cieľom modulového vzdelávacieho programu je skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú 

podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít 

zameraných na získanie informácií a praktických skúseností v oblasti podnikania vo vidieckom turizme. 

Vzdelávací program poskytne informácie pre podnikateľov a návody pre osoby so záujmom podnikať 

v oblasti vidieckeho turizmu o tom ako začať, efektívne podnikať a poskytovať kvalitné služby 

vidieckeho turizmu s ohľadom na trvalú udržateľnosť rozvoja vidieka.  

Modul 1: Základy problematiky vidieckeho cestovného ruchu 

Modul 2: Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu 

Modul 3: Obnoviteľné zdroje energií vo vidieckom cestovnom ruchu 

Modul 4: Regionálny produkt a predaj z dvora ako doplnková služba vo vidieckom cestovnom ruchu 

Prax: 

- vytvorenie podnikateľského plánu /štruktúra, obsah jednotlivých častí, návod na vytvorenie 

úspešného plánu/ a SWOT analýzy zariadenia vidieckeho cestovného ruchu  

- exkurzia v ubytovacom zariadení s odborným výkladom a riešením modelových/prípadových 

štúdií v rámci manažmentu zariadenia, asistencia  

http://www.esf.gov.sk/
http://www.minv.gov.sk/


 

- vypracovanie ponuky produktu vidieckeho cestovného ruchu, stanovenie cien, marketingovej 

stratégie, riešenie modelových situácií  

- exkurzia vo vybranom zariadení vidieckeho cestovného ruchu, ktoré využíva obnoviteľné 

zdroje energií, spojená s ukážkami a zapájaním účastníkov vzdelávania do jednotlivých činností 

pri využívaní obnoviteľných zdrojov energií  

- exkurzia vo vybranom zariadení vidieckeho cestovného ruchu, ktoré ponúka predaj z dvora 

Miesto realizácie: 

I. a II. sústredenie (4-dňové školenie) vo vybranom zariadení vidieckeho cestovného ruchu (zabezpečené 

ubytovanie a stravovanie) 

2x jednodňové vzdelávanie vo vzdelávacích priestoroch v Prešove 

Možnosť zážitkového vzdelávania formou odbornej exkurzie – Rakúsky vidiek (zabezpečené 

ubytovanie a stravovanie) 

 

Aktivita 2: Vzdelávanie na rozvoj kompetencií dospelých v oblasti ekonomika a manažment mikro a 

malého podniku prostredníctvom vzdelávacieho programu „Ekonomika a manažment podniku“ 

Absolvent nemodulového vzdelávacieho programu získa teoretické vedomosti a zručnosti potrebné pre 

začatie podnikania a efektívne riadenie podniku; oboznámi sa so základnými pojmami a ich významom, 

právnymi predpismi, legislatívnymi východiskami podnikania a podmienkami pre začatie podnikania; 

spozná životný cyklus podniku a bude vedieť aké situácie môžu nastať v jednotlivých fázach, ktoré bude 

vedieť aj identifikovať a určiť ďalšie postupy; oboznámi sa s finančnými nástrojmi, ktoré existujú na 

začatie podnikania, vytvorí si podnikateľský zámer a oboznámi sa s postupom pre úspešné začatie 

podnikania, bude ovládať podmienky efektívneho finančného riadenia a marketingu podniku, vedieť 

zostaviť finančný plán, finančnú analýzu a analýzu marketingové prostredia; bude poznať nástroje 

marketingového mixu a vedieť ich aplikovať v praxi.  

Odborné témy vzdelávania:  

- Podstata, definície a pojmy v podnikaní 

- Legislatívne východiská podnikania 

- Podnikanie 

- Finančné riadenie podniku 

- Marketing a efektívne riadenie  

Prax: Zostavenie finančného plánu, kalkulácie, zostavenie analýzy SWOT a SPACE, prípadové štúdie, 

nastavenie marketingovej stratégie 

Miesto realizácie: 

I. a II. sústredenie (4-dňové a 2-dňové školenie) vo vybranom zariadení vidieckeho cestovného ruchu 

(zabezpečené ubytovanie a stravovanie) 

2x jednodňové vzdelávanie vo vzdelávacích priestoroch v Prešove 

Aktivita 3: Tvorba on-line vzdelávacieho programu pre oblasť vidieckeho cestovného ruchu, ekonomiky 

a manažmentu podniku  

Cieľom aktivity je vytvoriť on-line systém ďalšieho vzdelávania a poradenstva, ktorý napomôže 

odstraňovať prekážky brániace rozvoju zamestnanosti, podnikateľského sektora, realizácie zámerov 

obyvateľov vidieka a posilní pracovné sily podnikov. Podstatou aktivity je poskytnúť možnosti ďalšieho 

vzdelávania formou e-learningu, ktorý je najmodernejším spôsobom výučby s využitím informačných 

technológií.  



 

E-learning bude obsahovať výber z učiva, testov, informácií, vzorových formulárov a dokumentov 

vzdelávacích programov realizovaných v rámci Aktivity 1 a Aktivity 2.  

Očakávané výsledky projektu: 

Merateľnými ukazovateľmi projektu bude počet účastníkov zapojených do aktivít celoživotného 

vzdelávania a počet realizovaných informačných aktivít. 

Výstupy aktivity 1: 

- 60 absolventov s osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho 

vzdelávania, vydaného podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorí získali užitočné informácie, rozhľad v podnikaní 

a práci na vidieku a podnietenie k realizácii svojich zámerov a aktivít a ďalšiemu vzdelávaniu 

a zlepšovaniu seba samého  

- Systém celoživotného vzdelávania pre zamestnancov a podnikateľov vo všetkých vekových 

kategóriách  

- 4 x vzdelávací program  

- Tlačená učebnica s ISBN pre účastníkov a lektorov 

- Zážitkové vzdelávanie a výmena skúseností formou odbornej exkurzie  

- Vzdelávacie videomateriály v rozsahu každý 5 - 10 min, ktoré budú slúžiť na zvýšenie 

názornosti výučby 

Výstupy aktivity 2: 

- 45 absolventov s osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho 

vzdelávania, vydaného podľa §14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

- Systém celoživotného vzdelávania pre zamestnancov a podnikateľov vo všetkých vekových 

kategóriách  

- 3 x vzdelávací program  

- Školiaci materiál a potreby  

- Tlačená učebnica s ISBN pre účastníkov a lektorov 

Výstupy aktivity 3: 

- Systém e-learningu a poradenstva  

- Min. 30 absolventov on-line vzdelávacieho programu 

Chceli by ste sa zúčastniť vzdelávacích aktivít projektu? Radi vás na nich pozveme. Kontaktujte 

nás. 

 

Kontakt: 

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. 

Urbánková 13 

080 01 Prešov 

Tel.: 0905 686 384 

www.zrrno.sk 

kancelaria@zrrno.sk 

http://www.zrrno.sk/

