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Kapitola č. 1: Organizácia
1.1 Výber pozvaných účastníkov
Vybraných pozvaných účastníkov tvorili zástupcovia
zainteresovaných strán a kontaktných osôb Regionálnej
rozvojovej agentúry Senec- Pezinok a Slovenskej
živnostenskej komory. Účastníci zastupovali všetky tri
sektory- zamestnávateľov, poskytovateľov odborného
vzdelávania a tvorcov politík. Niektorí z nich boli
kontaktovaní počas fázy výskumu (WP2). Celkovo bolo
odoslaných 16 emailov.

1.2 Príprava
Vybraným pozvaným účastníkom boli emailom zaslané
pozývacie listy a následne boli kontaktovaní aj
telefonicky. Časť pozývacích listov zaslal P1 – RRA a časť
P9 - SŽK. V prílohe II tejto správy je k dispozícii Pozývací
list (v slovenčine).
Spoločne s pozvánkou bol odoslaný aj predbežný dotazník k workshopu, ktorý pozostával zo 6
otázok, ktoré pozvaným účastníkov predstavili tematiku a ktoré tvorili podkladový materiál pre
organizátorov workshopu. Otázky boli sformulované nasledovne:
1. Myslíte si, že zamestnávatelia sú dostatočne informovaní o vzdelávacích postupoch pre rozvíjanie
praktických zručností v rámci odborného vzdelávania?
2. Myslíte si, že by bolo vhodné aktívne angažovať zamestnávateľov do procesu plánovania a
rozvíjania praktických zručností v rámci odborného vzdelávania?
3. Ak áno, akým spôsobom?
4. Myslíte si, že existujú nejaké prekážky, ktoré by bránili zamestnávateľom aktívne sa angažovať v
procese plánovania rozvíjania praktických zručností v rámci odborného vzdelávania?
5. Ak áno, aké?
6. Máte nejaké návrhy na elimináciu týchto prekážok?
Pred workshopom sa jeho organizátorom vrátilo 7 vyplnených dotazníkov. 3 z respondentov sa
nakoniec workshopu nezúčastnili, pričom jedného z nich zastúpil kolega z rovnakej inštitúcie.
V prílohe IV tejto správy sú uvedené všetky vyplnené dotazníky.
Odpovede obsiahnuté v dotazníkoch tvoria hodnotný základ workshopu a odrážajú aj názory
zainteresovaných strán a ich odporúčania. Preložené zhrnutie odpovedí tvorí prílohu V tejto
správy.
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1.3 Miesto konania, logistika, trvanie
Miesto konania: Zasadacia miestnosť
v Slovenskej živnostenskej komore,
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Typ workshopu (2-denný, 1-denný, 3hodinový): 3- hodinový
Začiatok (čas a dátum): 14:00; 31.marec
2015
Záver (čas a dátum): 17:00; 31.marec
2015
Workshop prebehol v zasadacej miestnosti, ktorú využíva Slovenská živnostenská komora
v komplexe budov Výskumného zváračského ústavu, kde sídli viacero spoločností (vrátane SŽK).
Miesto konania je účastníkom dobre známe a je ľahko dostupné, vrátane dobrých parkovacích
možností. V zasadacej miestnosti bolo účastníkom workshopu ponúknuté aj občerstvenie. Trvanie
workshopu bolo primerané voči plánovaným aktivitám. Po skončení workshopu účastníci mali
možnosť porozprávať sa o otázkach, ktoré tvorili témy workshopu.

1.3 Štatistika účasti

pozvaní
odpovedali
zúčastnení

zamestnávatelia/preds
tavitelia
zamestnávateľov
6
6
5

Poskytovatelia
odborného
vzdelávania/školy
3
3
2

Tvorcovia politík

7
6
3

celkovo

16
15
10

Zamestnávatelia: Ing. Vojtech Gottschall (SŽK, Bageta s.r.o.), Ing. Emanuel Noga (Koníček
Gastroslužby s.r.o.), Mgr. Daniela Jaslovská (SŽK, Amos-K s.r.o.), Vladimír Mička (SŽK), Viktor Kubal
(SŽK)
Poskytovatelia odborného vzdelávania: Ing. Oľga Hargašová (Hotelová akadémia v Šamoríne),
PaedDr. Jozef Horák (Stredná odborná škola, Farského ul., Bratislava)
Tvorcovia politík: Ing. Eva Hýleková (Sekcia cestovného ruchu – Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR), Mgr. Tibor Varga (Oddelenie vzdelávania, Bratislavský samosprávny
kraj), Ing.Mgr. Daniela Chrančoková, PhD. (Bratislavská organizácia cestovného ruchu, Bratislavský
samosprávny kraj)
Ospravedlnení, ale poslali svoje príspevky: Mgr. Alexandra Junášková (Štátny inštitút odborného
vzdelávania), Ing. Adela Provazníková (Zväz hotelov a reštaurácií SR)
Organizátor: PaedDr. Monika Snohová (RRA SP)
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Projektový manažér EU.EM.NET: Ing. Mgr. Eva Balažovičová (RRA SP)
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Kapitola č. 2: Obsah
2.1. Základné otázky
Ktoré boli základné otázky workshopu?
Aké prekážky existujú pre aktívnu účasť zamestnávateľov v procesoch plánovania a rozvíjania
praktických zručností v odbornom vzdelávaní?

2.2 Fáza vyjadrovania kritiky
Zber kritických pripomienok: Prvým krokom bol zber čo najväčšieho množstva kritických
pripomienok. Účastníci sformulovali tieto kritické pripomienky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nedostatočná legislatíva
Nedostatočné informácie
Ľahostajnosť zamestnávateľov
Neochota Ministerstva školstva a jeho podriadených inštitúcií
Často sa meniace/nestabilné legislatívne prostredie
Nedostatok času a možností na strane zamestnávateľov
Zamestnávatelia nemajú dostatočné kapacity (finančné a ľudské) na to, aby sa zaoberali danou
problematikou
Prax nekorešponduje s teóriou
Zlý manažment/prerozdelenie finančných zdrojov v systéme vzdelávania
Zlá štruktúra učebných osnov/vzdelávacích programov
Nedostatok odborníkov na strane reprezentatívnych
profesných asociácií
Výber kritických pripomienok: Všetkým účastníkom boli
rozdané nálepky, ktoré priložili k najdôležitejšej kritickej
pripomienke (všetky k jednej, alebo rôzne). Kritické
pripomienky s najvyšším počtom nálepiek boli následne
vybrané pre ďalšie aktivity. Vysoko ohodnotené boli tieto
kritické pripomienky:

•
•
•
•

•
•

Nedostatočná legislatíva (7 nálepiek)
Zlý manažment/prerozdelenie finančných zdrojov v systéme
vzdelávania (5 nálepiek)
Nedostatok času a možností na strane zamestnávateľov (5
nálepiek)
Zamestnávatelia nemajú dostatočné kapacity (finančné a
ľudské) na to, aby sa zaoberali danou problematikou (5
nálepiek)
Často sa meniace/nestabilné legislatívne prostredie (4 nálepky)
Nedostatočné informácie (3 nálepky)
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•

Ľahostajnosť zamestnávateľov (1 nálepka)

Zoskupovanie kritických pripomienok: Moderátor spoločne s aktívnymi účastníkmi zoskupil
vybrané kritické pripomienky do tematicky príbuzných skupín.
Prvá skupina – Legislatívne prostredie
•
•
•

Nedostatočná legislatíva
Často sa meniace/nestabilné legislatívne prostredie
Zlý manažment/prerozdelenie finančných zdrojov v
systéme vzdelávania

Druhá skupina – Ľudský faktor
•
•
•
•

Nedostatok
času
a
možností
na
strane
zamestnávateľov
Zamestnávatelia nemajú dostatočné kapacity (finančné
a ľudské) na to, aby sa zaoberali danou problematikou
Nedostatočné informácie
Ľahostajnosť zamestnávateľov

2.3 Fáza fantázie
Vo fáze fantázie moderátor v prvom rade požiadal
účastníkov, aby sa zbavili negatívnych pocitov z fázy kritiky
a aby kreatívne naformulovali myšlienky, ako by sa dali
problémy, identifikované vo fáze kritiky, vyriešiť. Účastníci
sformulovali tieto návrhy:
Ľudský faktor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serióznosť, zodpovednosť, morálka
Kvalitná a aktívna spolupráca- školy + zamestnávatelia
Žiaci sa s nadšením vzdelávajú v rámci programov, ktoré ich zaujímajú, a to bez manipulácie zo
strany rodičov
Kvalifikovaní učitelia a školitelia sú primerane ohodnotení
Ľudský faktor vyplýva z potrieb trhu práce- nová legislatíva, nové rozhodnutia, regulácia počtu
žiakov- resp. pripraviť trh na možnosti 3- ročných študijných programov
Regulácia podľa potrieb trhu práce- racionalizácia a optimalizácia siete škôl
Vynájdenie elixíru života
Motivácia zamestnávateľov, aby sa aktívne angažovali v odbornom vzdelávaní
Vytvorenie formy komunikácie s mimozemskými civilizáciami a naučiť sa od nich, ako sa máme
v tomto svete správať a pohybovať
Posilnenie ľudských vzťahov prostredníctvom elektronickej hypnózy
V rámci centrálneho riadenia zmeniť ústavu tak, aby nikto nemohol byť členom vlády alebo
poslancom parlamentu viac ako 4 roky
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Legislatívne prostredie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Profesné združenia –povinné členstvo
Osobná zodpovednosť zamestnancov vo
verejnej službe
Rešpektovanie všetkých profesií zo strany
spoločnosti
Legislatívne predpisy platné na 20 rokov
Menej byrokracie
Stabilné prostredie
Stabilná legislatíva
Spravodlivo prerozdelené a dostatočné financovanie
Legislatíva vytvárajúca vhodné prostredie pre školy aj zamestnávateľov
Dodržiavanie zákonov zo strany všetkých aktérov!
Odbornosť
Integrovaný a vzájomne prepojený systém vzdelávania a trhu práce
Odborné vzdelávanie reflektujúce na štruktúru hospodárstva a aktuálne potreby trhu práce
(a zároveň zohľadňujúce udržateľnosť)
Okrem povinností a možností zamestnávateľov potreba legislatívneho riešenia motivačných
finančných zdrojov pre prácu v oblasti odborného vzdelávania! (týmto bol vyslovený záujem
o “teoretické začlenenie” ľudí z praxe do rozvoja a obsahu odborného vzdelávania)
Posilnenie legislatívy
Pri tvorbe legislatívy je potrebné postupovať zodpovedne, aby si tvorcovia legislatívy
uvedomili, že sa ňou budú riadiť organizácie, školy, zdravotnícke zariadenia atď., takže aby sa
neustále nemenila, alebo aby sa stále neschvaľovali ďalšie opatrenia alebo zákony.
Kontrola- sankcie, represívne opatrenia
Legislatíva – širšie diskusie, oficiálny konzultačný proces- cieľ angažovať aj nižšie jednotky

2.4 Fáza realizácie
V poslednej fáze boli účastníci požiadaní, aby vytvorili skupiny na základe návrhov, ktoré považujú
pre ďalšie aktivity za dôležitejšie alebo zaujímavejšie. Následne sa vytvorili 2 malé skupiny, pričom
ich úlohou bolo naformulovať konkrétne požiadavky na základe návrhov z každej skupiny. Tieto
malé skupiny účastníkov potom odprezentovali nasledujúce požiadavky:
Skupina č. 1
•
•
•

Nižšie daňové a sociálne zaťaženie zamestnávateľov
Subvencie/ financovanie ako podpora pre odborné vzdelávanie (materiálne a finančné
zabezpečenie žiakov)
Optimalizácia a racionalizácia siete škôl podľa požiadaviek trhu práce a regiónov

Skupina č. 2
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•
•

Prepojenie vzdelávacieho systému a trhu práce prostredníctvom primeranej materiálnej,
technickej a finančnej podpory
Osobná zodpovednosť zamestnancov verejnej správy na všetkých úrovniach

Ďalšou úlohou účastníkov bolo vybrať konkrétnu požiadavku a pretransformovať ju do
projektového plánu, na ktorom bude pracovať celá skupina. Účastníci však mali problém vybrať
jednu z nich, nakoľko všetky považovali za veľmi a rovnako dôležité a necítili sa na to, aby sami
navrhli ďalšie kroky. Vyjadrili sa, že spracovanie identifikovaných požiadaviek je úlohou príslušných
štátnych orgánov, ktoré by mali pracovať koordinovane.
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Kapitola č. 3: Spätná väzba
3.1 Správa/ analýza spätných väzieb
Dotazníky, ktoré pripravil P1-Rinova, boli preložené do slovenčiny a následne vytlačené a na konci
workshopu rozdané účastníkom.
Z 10 hodnotiacich dotazníkov bolo zozbieraných 8. (8 naskenovaných hodnotiacich formulárov
tvoria prílohu tejto správy)
Zhrnutie odpovedí:
1. Pomohli Vám dnešné diskusie k tomu, aby ste porozmýšľali o spôsoboch, ako by sa mohla
zlepšiť spolupráca medzi zamestnávateľmi a poskytovateľmi vzdelávania, čím by sa zvýšila
úroveň zručností a požiadavky zamestnávateľov by boli lepšie naplnené? (1=Nie; 10=veľmi
užitočné)
P1
10

P2

P3
4

P4
8

4

P5
8

P6
4

P7
7

P8
10

priemer
6,9

2. Myslíte si, že metodika workshopu bola vhodne zvolená na vyjadrenie myšlienok, na diskusiu,
výmenu názorov a riešení problémov? (1=Nie; 10=veľmi užitočné)
P1

P2
10

3.

P3
8

P4
6

P5
9

P6
8

8

P7
8

P8
10

priemer
8,4

Táto metodika obsahuje niekoľko štádií: kritika, fantázia a potom realizácia. Myslíte si, že
takýmto spôsobom bolo možné produktívne odpovedať na otázky? (1=Nie; 10=veľmi užitočné)

P1

P2
9

P3
7

P4
4

P5
9

9

P6
7

P7
8

P8
10

priemer
7,9

4. Máte nejaké pripomienky k formátu workshopu?
• Nie
5. Vnímali ste niektoré aspekty workshopu ako zvlášť hodnotné alebo užitočné?
• Zastúpenie rôznych skupín zainteresovaných aktérov v tematike odborného vzdelávania
• Zrozumiteľnosť, profesionalita
• Otvorené a na problém orientované postupy
• Úvodné zadefinovanie pravidiel
• Áno, celý systém workshopu
6. Vnímali ste niektoré aspekty workshopu ako pre vás nefunkčné, alebo potrebné skvalitniť?
• Časť “Utópia”, po ktorej nasleduje “Realizácia” (ktorá vychádza z reálnych možností)
• Slabé výstupy
• Dlhé prezentácie účastníkov- mali by byť skrátené :)
• Som spokojný/á
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• Nie
7. Ako by ste ohodnotili miesto konania, organizáciu a pohostinnosť na tejto akcii?
(1=nespokojnosť; 10=vynikajúce)
P1
10

P2

P3
9

P4
9

P5
10

P6
10

9

P7
9

P8
10

priemer
9,5

8. Máte ešte nejaké pripomienky, ktoré by ste chceli uviesť?
• Ďakujem
• Bolo by dobré pozvať aj zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
• Bolo by užitočné, keby sa workshop zorganizoval aj pre najvyšších predstaviteľov
relevantných inštitúcií- zamestnávateľov, štátu (Ministerstvo školstva), škôl
• Je potrebné v tejto téme pokračovať
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3.2 Skúsenosti partnera (organizátora)
Dvom partnerom – P1-RRA a P9-SŽK – sa spoločne podarilo spojiť relatívne veľký počet
relevantných aktérov zastupujúcich relevantné cieľové skupiny. Účastníci prejavili vôľu
spolupracovať na zmenách súčasnej situácie v oblasti odborného vzdelávania na Slovensku a účasti
zamestnávateľov pri predpovedaní zručností. Účastníci vítajú akúkoľvek iniciatívu, ktorá by mohla
pomôcť pri riešení situácie a preukázali aj vôľu zúčastniť sa ďalších aktivít.
Na druhej strane tvrdia, že síce prebieha množstvo diskusií, avšak stále chýba kontinuálne a
každodenné úsilie v tejto oblasti, a to na strane tvorcov politík a výkonných orgánov (verejných
činiteľov). Boli by radi, keby sa požiadavky naformulované počas workshopu o budúcich
zručnostiach pretransformovali do konkrétnych krokov na strane legislatívnej a výkonnej moci.
Zdôraznili, že by výstupy zo stretnutí a z projektu EU.EM.NET radi mali k dispozícii ako komplexný
materiál, ktorý by mohli použiť ako podklad a argumentovať ním pri ďalších negociáciách
s príslušnými orgánmi.
Najslabším bodom bola fáza realizácie. Účastníci sa vyjadrili, že svoje požiadavky už naformulovali
a prezentovali na rôznych fórach, avšak bez žiadnej odozvy/ s malou odozvou. Celkovo prevládal
názor, že na Slovensku potrebujeme, aby sa procesy zadefinovali záväzným spôsobom (legislatívou),
nakoľko je nutné, aby sa zainteresovaní aktéri a verejní činitelia/verejná správa zaviazali a prevzali
zodpovednosť (ľudský faktor). Workshop bol vnímaný ako dobrá platforma pre diskusie, ale na to,
aby sa situácia zmenila, je potrebné viac krokov a výstupy by mali byť uchopiteľnejšie.

3.3 Ďalšie informácie
Načasovanie workshopu bolo určené tak, aby sa realizoval po schválení nového zákona o odbornom
vzdelávaní, ktorý zavádza tzv. „duálny systém“- časť formálneho vzdelávania sa realizuje vo firmách
(u zamestnávateľov). Zákon č. 61/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. apríla 2015- deň po realizácii
workshopu o budúcich zručnostiach v Bratislave. Z toho vyplýva, že diskusie o spolupráci odborných
škôl a zamestnávateľov sú na Slovensku stále „horúcou témou“, takže na začiatku wokshopu bolo
treba uviesť, že táto aktivita sa netýka iba spomínaného nového zákona. Tearz je potrebné dať čas
tomuto zákonu, aby bolo možné posúdiť jeho funkčnosť a je ešte veľa práce v oblasti spolupráce
medzi školami a zamestnávateľmi, u ktorých pretrváva pocit, že ich účasti sa v danej sfére kladú
prekážky.
Na Slovensku v súčasnosti prebieha implementácia aj veľkých národných projektov, ktoré sú
tematicky zamerané na prepájanie zručností/ predpovedanie zručností, preto by bolo potrebné
zvyšovať o tejto téme povedomie, komunikovať jednotlivé výsledky a koordinovať jednotlivé kroky.
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Kapitola č. 4: Odporúčania
4.1 Odporúčania pre základnú metodiku/workshop o budúcich zručnostiach
Na základe skúsenosti z prvého workshopu, čo by ste odporučili pre ďalšie využívanie základnej
metodiky?
Workshop je dobrou platformou pre diskusie, zainteresované strany boli ochotné podeliť sa so
svojimi názormi a dodržiavať štruktúru, na základe čoho boli schopní premýšľať trochu iným
spôsobom. Na druhej strane očakávali, že ďalšie kroky budú vychádzať z metodiky, nie od nich
počas fázy realizácie, ktorá neprebehla tak, ako bolo plánované. Preto vznikol dojem, že aktivita je
sčasti nedokončená a že naformulované požiadavky zostali otvorené a trochu „beznádejné“.

4.2 Odporúčania pre ďalšie kroky v oblasti požiadaviek na budúce zručnosti
Aké hlavné odporúčanie vyplynulo z workshopu? Nejaký akčný plán?
Väčšia koordinácia na centrálnej úrovni- zmysluplné legislatívne opatrenia a zodpovedné kroky.
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Kapitola č. 5: Zhrnutie pre účely diseminácie
Testovanie workshopu o budúcich zručnostiach v rámci projektu EU.EM.NET na
Slovensku
31. marca 2015, deň pred nadobudnutím účinnosti nového zákona o odbornom vzdelávaní
a výchove, sa predstavitelia zainteresovaných skupín stretli v Bratislave, aby prediskutovali účasť
zamestnávateľov na procese predvídania zručností v odvetví turizmu a cestovného ruchu a aby
otestovali novú metodiku v rámci siete projektov LLP, a to na workshope o budúcich zručnostiach
v rámci projektu EU.EM.NET. Workshop zorganizovali projektoví partneri- Regionálna rozvojová
agentúra Senec- Pezinok a Slovenská živnostenská komora.
EU.EM.NET je projektom v rámci siete programov celoživotného vzdelávania, to znamená, že jeho
cieľom je zapojiť zainteresované skupiny aktérov v rámci danej témy do procesu celoživotného
vzdelávania. Čo sa týka projektu EU.EM.NET, cieľom je posilniť účasť zamestnávateľov v procesoch
predvídania zručností v odvetví turizmu a cestovného ruchu. Táto téma bola vybraná preto, lebo
napriek tomu, že existujú postupy ako začleniť zamestnávateľov v sektore, k skutočnej účasti ešte
stále nedochádza. Prečo je na Slovensku takáto situácia a aké riešenie by bolo možné aplikovať,
bolo predmetom diskusie 10 zainteresovaných aktérov, ktorí sa zúčastnili testovania workshopu
o budúcich zručnostiach v rámci projektu EU.EM.NET. Účastníci zastupovali 3 zainteresované
skupiny- zamestnávateľov, poskytovateľov odborného vzdelávania a tvorcov politík. Väčšina z nich
prispela k téme aj písomnou formou, a to prostredníctvom dotazníka, ktorý vyplnili a odovzdali
organizátorom ešte pred samotným workshopom.
Workshop o budúcich zručnostiach v rámci projektu EU.EM.NET vychádza z metódy „future
workshopu“, ktorá sa často využíva v procesoch participatívneho rozvoja a ktorá je úspešne
aplikovaná v odvetviach vzdelávania, ekonómie, kultúry a politiky už od začiatku 70-tych rokov.
Future workshop charakterizujú rôzne kritériá. Najvýznamnejšou charakteristikou je presviedčanie
skupiny ľudí, aby z radikálnej kritiky vytvorili pomocou rôznych krokov nové myšlienky a aby
spoločne tieto myšlienky aj zrealizovali.
Slovenskí účastníci prešli tromi štádiami workshopu- kritikou, fantáziou a realizáciou. Kritické
pripomienky všetkých účastníkov boli zozbierané, prediskutované a roztriedené do skupín.
Identifikované boli dve kľúčové skupiny kritických pripomienok, a to legislatívne prostredie
a ľudský faktor. Účastníci následne rozobrali tieto dve skupiny pomocou kreatívnych a „utopických“
ideí, čo by mohlo pomôcť pri riešení identifikovaných kritických pripomienok. V záverečnej fáze
účastníci sformulovali svoje požiadavky na zmeny- väčšina z nich sa týkala vytvorenia stabilnejšieho
legislatívneho prostredia a prevzatia väčšej zodpovednosti zo strany jednotlivých aktérov, ktorí sa
venujú danej tematike.
Nakoľko sa jednalo o testovanie, účastníci boli požiadaní, aby vyjadrili svoje prvé dojmy a aby
worshop zhodnotili. Vyjadrili sa v tom zmysle, že vítajú akúkoľvek iniciatívu, ktorá by mohla v tejto
sfére pomôcť a preukázali aj vôľu zúčastniť sa ďalších aktivít. Na druhej strane sa však vyjadrili, že
v súčasnosti prebieha na túto tému mnoho diskusií, chýba však kontinuálna a každodenná snaha
tvorcov politík a výkonných orgánov (verejných činiteľov). Účastníci by uvítali, keby sa požiadavky
sformulované počas workshopu o budúcich zručnostiach pretransformovali do konkrétnych krokov
na strane legislatívnych a výkonných orgánov. Zdôraznili, že by radi mali k dispozícii výstupy
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z workshopu, ako aj z celého projektu EU.EM.NET vo forme komplexného materiálu, ktorý by mohli
použiť ako podklad a argument pri ďalších negociáciách s príslušnými orgánmi.

Kapitola č. 6: Prílohy
Príloha I: Zoznam účastníkov
Príloha II: Pozývací list (v slovenčine)
Príloha III: Predbežný dotazník pred workshopom (v slovenčine)
Príloha IV: Vyplnený predbežný dotazník (v slovenčine)
Príloha V: Preložený súhrn odpovedí v rámci predbežného dotazníka
Príloha VI: Hodnotiaci dotazník (v angličtine)
Príloha VII: Hodnotiaci dotazník (v slovenčine)
Príloha VIII: Vyplnený hodnotiaci dotazník (v slovenčine)
Príloha IX: Fotografie
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