ODBORNÁ PRAX VO ŠVAJČIARSKU
Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu

Šanca pre mladých ľudí zarobiť si a spoznávať
Organizátor na Slovensku: Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu, Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica
Partner vo Švajčiarsku:
Swiss- Hospitality Academy v Maienfelde
Dĺžka praxe: 		
4 mesiace
Odborná prax:		
letná sezóna: od polovice júna do začiatku októbra
			
zimná sezóna: od začiatku decembra do začiatku apríla
Určené pre študentov:
Určené pre mladých ľudí od 18 do 26 rokov, predovšetkým študentov hotelových akadémií a stredných odborných a vysokých škôl zameraných na cestovný ruch
			
(nie je však podmienkou).
Charakter praxe: 		
platená – v roku 2021 je to minimálne 713 € mesačne v čistom (možné sprepitné a príplatky za prácu nadčas).
Podmienky účasti na praxi:
• mladí ľudia od 18 do 26 rokov
• dobrá znalosť hovorovej nemčiny
• vek minimálne 18 rokov, s písomným súhlasom rodičov
• uprednostňujú sa študenti s praxou v zahraničí
aj pár mesiacov pred dovŕšením 18 rokov (platí deň
alebo doma (nie je podmienkou)
nástupu na prax)
• úspešné absolvovanie výberového konania na Slovensku
Výberové konania: uskutočňujú sa 2× do roka: september (na zimnú sezónu) a marec (na letnú sezónu)
• Počas výberového konania absolvujú študenti písomný test z nemčiny (odpovede na otázky) v rozsahu cca 45 minút. Potom nasleduje osobný pohovor v nemčine s každým študentom
v rozsahu 12 – 15 min. Overuje sa hovorová nemčina a reakcie (vystupovanie) študenta. Pohovor a výber študentov si robia sami zástupcovia partnerskej školy.
• Do 2 -3 týždňov po absolvovaní výberového konania oznámi Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu, ktorých študentov vybrali.
• Následne (spravidla v priebehu novembra, resp. mája) zašle švajčiarsky partner prostredníctvom združenia zmluvy s budúcimi zamestnávateľmi vo Švajčiarsku na podpis študentom.
• Cca 2 - 3 týždne pred nástupom vybratí študenti obdržia podrobné pokyny na cestu.
• Po nástupe na prax absolvujú študenti prípravu na prax v školskom hoteli v Luzerne zameranú na zvládnutie špecifík švajčiarskej obsluhy, oboznámia sa s odbornou
terminológiou v nemčine a pod. Počas praxe majú aj exkurziu vo Švajčiarsku do vybraného regiónu.
• Po absolvovaní praxe v školskom hoteli im švajčiarsky partner zabezpečí dopravu na miesto praxe.
• Miesta praxe sa nachádzajú najmä v horských oblastiach kantónu Graubuenden (nemecky hovoriaci kantón) spravidla v menších a rodinných ubytovacích a pohostinských zariadeniach.
• Po skončení praxe (cca do 2 mesiacov) vo Švajčiarsku obdržia študenti diplom o jej absolvovaní spolu s hodnotením.
Švajčiarsky partner zabezpečuje:
• miesta praxí vo Švajčiarsku a prípravu zmlúv s budúcimi
zamestnávateľmi,
• pracovné povolenia pre študentov,

• v školskom hoteli v Luzerne“,
• exkurziu pre študentov,
• rieši prípadné problémy študentov počas praxe.

Výhody praxe vo Švajčiarsku:
• dlhodobá a osvedčená spolupráca ( praxe fungujú nepretržite od roku 1995),
• dvojtýždňové odborné školenie v školskom hoteli pod vedením odborných učiteľov SwissHospitality Academy v Maienfelde,
• kolektív študentov z viacerých krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko, Ukrajina, Švajčiarsko a
ďalších krajín, ktorí vo Švajčiarsku študujú),
• vysoká kvalita služieb v ubytovacích a pohostinských zariadeniach vo Švajčiarsku (žiadna masovosť v obsluhe, dokladanie bufetových stolov pre veľké skupiny hostí, ... obsluha a pod.),
• možnosť využitia voľného času spoznávaním krajiny, v zime možnosť lyžovania priamo v
strediskách cestovného ruchu, kde študenti pracujú, v lete turistika, spoznávanie blízkeho i
širšieho okolia,
Referencie (školy, s ktorými združenie spolupracuje už mnoho rokov):
• Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
•
• Hotelová akadémia Nitra
•
• Hotelová akadémia Brezno
•
• Hotelová akadémia Kežmarok
•
• Hotelová akadémia Prešov
•

• možnosť zdokonaliť sa v ovládaní nemeckého jazyka,
• v prípade maximálnej spokojnosti zo strany zamestnávateľa je často záujem o študenta
aj v ďalších sezónach, pričom zamestnávateľ vybaví aj pracovné povolenie a študent už
neplatí školné (neabsolvuje ďalšie školenie v školskom hoteli v Luzerne),
• výhoda pri vyhľadávaní praxe v inej nemecky hovoriacej krajine (Nemecko, Rakúsko) a to
aj po skončení školy (napr. trvalý pracovný pomer – od 1. mája 2011 je otvorený pracovný
trh pre Slovenskú republiku).

Hotelová akadémia Žiar nad Hronom
Hotelová akadémia Humenné
Hotelová akadémia Piešťany
Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš
Súkromná hotelová akadémia Banská Štiavnica

•
•
•
•

Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza
Stredná odborná škola Banská Bystrica
Stredná odborná škola Lučenec
a iné školy

Mladí ľudia, školy alebo študenti, ktorí majú záujem zúčastniť sa odbornej praxe nás môžu kontaktovať a získať bližšie informácie na adrese:
Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu,
Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05 Banská Bystrica
Riaditeľ: Peter Patúš,
e-mail: peter.patus1@gmail.com, mobil: 0905 164 849
www.swiss-slovaktourism.sk

