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Popis projektu 

Podnikateľský potenciál v regióne SKHU nie je ani zďaleka využitý. V hlavných mestách, ale aj 

univerzitných mestách sa zrodili také startupové iniciatívy, ktoré sú určené predovšetkým študentom 

vysokých škôl a mladým odborníkom. Medzitým menej vzdelaní mladí ľudia, ktorí žijú vo vidieckych 

oblastiach, majú oveľa menej príležitostí dozvedieť sa o inováciách či možnosti podnikania a/alebo o 

možnosti zapojiť sa do startupovej iniciatívy. Doterajšie skúsenosti partnerov zapojených do tohto 

projektu jasne ukazujú, že mladí ľudia, ktorí navštevujú odborné školy, majú značný inovatívny, 

startupový potenciál, ktoré sa dajú úspešne vyniesť na povrch pomocou takých projektov, ktoré sa 

zameriavajú na praktické vzdelávanie.  

Webová stránka projektu: https://startup-plus.eu/  

Ciele projektu 

Naším cieľom je zorganizovať medzinárodnú súťaž virtuálnych startupov pre študentov odborných škôl 

vo veku 16-19 rokov, v rámci ktorej nami vyškolení mentori (učitelia) budú učiť študentov pomocou 

špeciálnej metodiky kombinovaného učenia (blended learning). Študenti sa budú učiť na digitálnej 

platforme a budú mať možnosť vzájomne sa hodnotiť. Do dvojtýždňového zmiešaného kurzu 

plánujeme zapojiť najmenej 2x18 mentorov z najmenej 2x6 inštitúcií s 300 žiakmi. V plánovanej súťaži, 

ktorá bude prebiehať v anglickom jazyku, budeme pracovať na metodike v oblasti odborného 

vzdelávania, a to s duchom začínajúceho startupu. Nákladovú efektívnosť projektu podporuje aj tá 

skutočnosť, že sa do značnej miery budeme spoliehať na výsledky a skúsenosti z predchádzajúcich 

medzinárodných projektov, vďaka čomu nebudeme musieť vypracovať novú digitálnu infraštruktúru 

ani nové učebné osnovy. Všetky tieto už existujúce materiály budeme vedieť prispôsobovať potrebám 

súťaže. Kladieme veľký dôraz na zviditeľnenie projektu. V budúcnosti by sme chceli do projektu zapojiť 

aj sponzorov, ktorí zaručujú finančný základ pre budúce súťaže, čím by sme vedeli zabezpečiť aj 

dlhodobú udržateľnosť projektu. 

 

Partneri 

TANDEM, o. z. je mimovládna organizácia zaoberajúca sa osobnostným rozvojom, ktorá bola 

založená v auguste 2009 v Bratislave. Každé psímeno slova TANDEM zodpovedá jednej z nami 

uctievaných (uznávaných) hodnôt. 

T ako TVORIVÝ 

A ako ALTERNATÍVNY 

N ako NEFORMÁLNY 

D ako DYNAMICKÝ 

E ako EPICENTROM JE ČLOVEK 

M ako MOTIVOVANÝ 

Na základe týchto hodnôt organizujeme skupinové stretnutia rozvoja osobnosti na rôzne témy a pre 

rôzne cieľové skupiny. 

Interregio Forum Association 

V minulosti úspešne realizovali uviac takých projektov, v projekte budú zodpovední hlavne za 

digitálnu infraštruktúru a za metodiku e-learningu.  

Web: http://interregioforum.hu  
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Kontakt: Dr. Szinek János, szinekjanos@gmail.com 

 

Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány 

Nadácia pôsobí pri strednej odbornej škole s cieľom podporiť jej výchovno-vzdelávací proces. Veľký 

dôraz kladú na rozvoj osobnosti žiakov a na rozvoj zručností. Jej misiou je aj podporiť progesijný a 

osobnostný rast pedagógov školy, aby sa vedeli zúčastniť na konferenciách, workshopoch a 

vzdelávacích aktivitách.V predošlých rokoch sa úspešne zapájali do viacerých Erasmus+ projektov.  

Web: http://www.deakgyor.hu/index.php/alapitvany  

Kontakt: Zimborás Ágnes, zimborasagnes@gmail.com 

 

 

Kontakt: 

Péter Urbán – TANDEM, n.o 

Mobil: 00421907 509 619 

E-mail: urban.peter@tandemno.sk 

 

 

Projekt je realizovaný v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko. Kód projektu: 

SKHU/1902/4.1/003 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

Trvanie projektu: 1. októbra 2020 - 31. januára 2022 

Príspevok z ERDF pre TANDEM, n.o.: 64 634,00 EUR 
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