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11. Manažérske zhrnutie: 

Anotácia: 

Oboznámiť kolegov s podstatnými informáciami pre cudzincov o našej krajine. Vysvetliť 

jedinečnosť a zároveň mnohorakosť našej krajiny.Zdôrazniť geografickú výhodu lokalizácie 

Slovenska. Poukázať na bohatú históriu a z nej vyplývajúce tradície, širokú škálu zábavy, 

ktoré naša krajina ponúka, vedomosti, ktoré pri návšteve možno získať,  miesta, ktoré sú 

nositeľmi dôležitých míľnikov. Možnosti využitia rôznych prameňov, informačných zdrojov, 

kontaktov a inštitúcií. Analýza rôznych oblastí života na Slovensku. 

Kľúčové slová: história, kultúra, osobnosti, významné miesta, aktivity. 

 

http://www.trnava-vuc.sk/
https://sose-trnava.edupage.org/


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

 

 

- Oboznámenie sa s témou z pohľadu záujmu cudzincov 

- Zaradenie Slovenska do EU, geografické začlenenie a základná charakteristika SR 

z hľadiska: politiky, geografie, meny 

-Náboženstvo, jazyk a bezpečnosť 

-Životný štandard na Slovensku 

-Prírodné krásy: fauna a flóra 

- Aktivity 

- Folklór 

-Tradičné jedlá 

- Možnosti práce a štúdia na Slovensku 

- Cestovanie, zaujímavosti 

- Osobnosti z kultúry, vedy, športu 

- Zdravotná starostlivosť  

-Pomoc v núdzi, telefónni operátori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Závery a odporúčania: 

 

 

Nakoľko je téma obšírna, je užitočné poznať účel cesty cudzinca prichádza a tomu 

prispôsobiť informovanosť( študent, pracujúci, turista?) Poznať dĺžku zotrvania môže byť 

nápomocné. Dôležité je informácie podávať s vysvetlením historického, politického a 

geografického kontextu, nakoľko porozumenie prináša rešpekt a toleranciu, spôsob, akým 

sa z neznámeho stáva známe. Začleňovať podávané informácie do kontextu, komplexne 

s prihliadnutím na zvyky, tradície a charakter krajiny a národa, s cieľom priblížiť a budovať 

vzťah a úctu k Slovensku. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: online 

Dátum konania stretnutia: 09.12.2020 

Trvanie stretnutia: od 13:30 – 16:30 hod 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. PhDr. Monika Kučerková  SOŠE Trnava 

2. PaedDr. Ivana Kolníková  SOŠE Trnava 

3. PaedDr. Miroslava Dzíbelová  SOŠE Trnava 

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y: 

  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

    

 

 

 

 


