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Život, práca, peniaze a cestovanie v USA!
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Predstavenie programu vo sfére hospitality

Čo je Internship

Potrebné kroky pre účasť na programe

Ako to zrealizovať

Otázky a odpovede
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 osobný rast a jazykové znalosti

 medzinárodné pracovné skúsenosti a kontakty

 úspešný štart kariéry našich klientov

 dlhodobé skúsenosti v sektore

 osobná účasť na programoch

 absolventi VŠ
 zahraničné stáže

 študijné a pracovné programy

 USA, Kanada UK

 limitovaná spolupráca

 dlhodobé skúsenosti

 vynikajúce výsledky



Across Agency

Hlavným cieľom spoločnosti Across Agency 

sú spokojní klienti. 

www.WorkStudyTravel.sk



43%

52%

5%

Uplatnenie absolventov v zamestnaní
Štruktúra absolventov stredných a vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia z hľadiska optimálnosti

vykonávaného zamestnania v roku 2018

Optimálne uplatnenie 43%

5%

Zdroj: https://www.trendyprace.sk/sk/absolventi/sk-trendy/zamestnanost

Alternatívne uplatnenie

Nekorešpondujúce uplatnenie 52%



Prečo študujete vy?
Uplatnenie sa na trhu práce po skončení štúdia

Formálne vzdelanie

Praktické skúsenosti



Internship 

USA

Program Internship USA je stáž určená študentom vysokých škôl,

absolventom a mladým ľuďom s adekvátnou praxou, ktorí chcú

získať pracovné skúsenosti z prostredia amerických spoločností,

spoznať spoznať americkú kultúru, ľudí, nadviazať v USA

kontakty a nadobudnúť rutinu v komunikácii v anglickom jazyku.

Dĺžka programu je časovo obmedzená na 6-12 mesiacov. Nástup

do programu je možný celoročne.

Pracovné pozície, ktoré je možné vykonávať v USA musia byť

späté s odborom štúdia alebo s pracovnými skúsenosťami

Najbežnejšie pozície sú v oblasti cestovného ruchu – hotelierstve.

Ďalej pozície so zameraním na sféry business management,

banking & finance, maintenance, accounting a ďalšie.

V ponuke sú dve základné typy programu, keď si

zamestnávateľa môžete nájsť sami, alebo prostredníctvom

našich partnerov v USA.

“Splň si svoj americký 

sen!”



TOP Hotely

Atraktívne lokality 

po celých USA

Marriott, Ritz Carlton, 

Hilton, Sheraton, Hyatt, 

Four Seasons a ďalšie

luxusné 4* a 5*

hviezdičkové hotely a 

country kluby

Florida, California, New 

York, Colorado, Texas, 

Virgínia a ďalšie .....

Všetky aktuálne pozície na 

www.WorkStudyTravel.sk



Reach Resort, Key West, Florida



Casa Marina, Key West, Florida



The Ritz Carlton, Atlanta, Georgia



Sorrel River Ranch, Moab, Utah



JW Marriott Marquis, Miami, Florida



Four Seasons Hotel, Miami, Florida



Gateway Canyons Resorts, Colorado



Marco Beach Ocean Resort, Marco Island, Florida



Regulations

Dozor

US Department of State

Ustanovení DOS

Zabezpečenie 

umiestnenia

Podpora

US Sponsor Organization

Víza.  

US Embassy

Reštaurácie, bary

Server, čašník, hosteska, 

barman

Food & Beverage

Recepčný/á

Consierge

Front Office

Kuchár

Príprava jedla

Culinary

On-line školenia

Certifikát Hotelový Manažment



Možnosť zarobiť si na program

Výdavky na program spolu cca. 3 000 USD.

Hodinová mzdá je približne na takejto úrovni: 

• pozície Food & Beverage začínajú približne na $12.00 - $13.00/hod., resp. $5.00 /hod. plus sprepitné,

• pozície Front Office začínajú približne na $12.00 - $13.00/hod.,

• pozície Culinary začínajú približne na $12/hod.

Platové ohodnotenie sa môže mierne líšiť v závislosti od konkrétneho hostiteľského subjektu. Na pozíciách so 

sprepitným je možné denne zarobiť cca. 100 - 200 USD.

Hodinová mzda

$12-13

Zarobíte na deň

$100

Mesačne

$2 000

CELKOM

$24 000

Približný možný zárobok



Vybavovací proces – krok za krokom

1-3 týždeň

• vstupný 

pohovor

• podpis zmluvy

• príprava 

programovej 

dokumentácie

Zmluva a PD

• príprava na 

pohovory

• pohovor so 

sponzorom

• pohovor so 

zamestnávateľom

Pohovory

• dokumentácie k 

vízam

• príprava a 

pohovor na 

ambasáde

Ambasáda

• letenka

• poistenie 

• predodletové 

info

• vytúžený odlet 

do USA

Odchod do USA

7-10 týždeň4-6 týždeň 11-12 týždeň



Financie a jazyková zdatnosť
Alternatívy ako to získať

Kombinácia štúdia angličtiny na jazykovej 

škole v Kanade a práce v oblati hospitality 

Work and Study CANADA

Jedinečná príležitosť spoznať počas 

letných prázdnin americkú kultúru, ľudí, 

zarobiť si a precestovať USA

Work and Travel USA

Práca v Anglicku v 4* hviezdičkových 

hoteloch v oblasti hospitality

Work in UK

Kombinácia štúdia angličtiny na jazykovej 

škole v Anglicku a práce v oblati 

hospitality

Work and Study UK



Zhrnutie

Čo je Internship USA

• medzinárodný stážový program pre

študentov/absolventov Vášho odboru, v 

špičkových hoteloch a atraktívnych turistických

destináciách v USA v spolupráci s renomovanými

hotelmi ako Ritz Carlton, Marriott, Hilton a 

ďalšími hotelovými reťazcami. 

• kvalitný tréningový program realizovaný v 

spolupráci profesionálnou americkou

organizáciou zabezpečujúcou pobyt účastníkov v 

USA, kde majú absolventi programu súbežne so 

stážou možnosť vzdelávať sa vo sfére

hotelierstva a cestovného ruchu a získať

medzinárodne platný certifikát.



Zhrnutie

Prínosy programu

Internship USA

• zvýšiť možnosť uplatnenia sa na trhu práce v 

odbore hotelierstva a cestovného ruchu

• získať medzinárodné pracovné skúsenosti zo 

špičkových 4 a 5 hviezdičkových hotelov

• zdokonaliť sa v komunikácii s anglickom jazyku

• nadobudnúť kontakty pre budúcu kariéru

• možnosť zarobiť si nielen na program

• precestovať USA a okolité krajiny



Ďakujeme za 

pozornosť

www.WorkStudyTravel.sk

0911 464 487

info@WorkStudyTravel.sk

Otázky?


