
Odpovede nie je možné upraviť

Európsky týždeň odborných zručností

Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného 
formulára. Ak sú informácie o Vašom podujatí v súlade s Usmerneniami EK pre organizovanie podujatí a národná 
agentúra ich akceptuje, pošleme Vám o tom správu a informácia bude uverejnená na národnej stránke iniciatívy.

Organizácia, ktorá podujatie organizuje

Stredná odborná škola

Cintorínska 4, Nitra

https://www.facebook.com/soscintorinska4/

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.

Murgašova 8 , Nitra

http://www.dhl.sk/sk.html

Podujatie

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia

Chceme spájať ľudí a zlepšovať ich životy.
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Odlúčené pracovisko praktického vyučovania pri SOŠ

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

07 12 2016

Dátum podujatia - koniec

07 12 2016

Miesto podujatia



Mgr. Oľga Pechová

0908143266

opechova@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Chceme spájať ľudí a zlepšovať ich životy.  

Dňa 7.12.2016 o 10 hod.  privítame odborníčku z praxe z ᥬrmy DHL, ktorá našim študentom 
študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy predstaví víziu spoločnosti - Logistická 
spoločnosť pre celý svet:   Expresné dodávky po celom svete – ak je to o logistike, je to o 
DHL. 

Ďalšie minúty budú patriť študentovi tohto odboru, ktorý predstaví svoj projekt  na riešenie 
Verejnej osobnej dopravy v regióne Nitra, s ohľadom na prepravné potreby obyvateľstva, 
vyplývajúcich z požiadaviek pracovného trhu a budúcej investície automobilky Jaguár. 
  

https://www.facebook.com/soscintorinska4/

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov

Webová stránka podujatia (ak existuje) pre viac informácií

 Formuláre

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



