
Hotelová akadémia sa zapojila do Európskeho týždňa odborných zručností 

Hotelová akadémia na Južnej triede 10 v Košiciach reagovala na iniciatívu EK a v týždni od 5. – 9. 12. 

2016 sa zapojila do „ Európskeho týždňa odborných zručností „. Iniciatíva mala za cieľ zatraktívniť 

odborné vzdelávanie a prípravu organizovaním rôznorodých podujatí zameraných na podporu 

a rozvoj odborných zručností. 

Cieľom iniciatívy v našej škole s názvom „Advent v krajinách EÚ“ bolo 

- zdieľanie dobrej praxe 

- zvýšenie povedomia a informovanosti širšej odbornej a laickej verejnosti o aktivitách školy 

v OVP v  medzinárodnom meradle  

- zvýšenie atraktívnosti odborného vzdelávania a aktivizácia záujmu o  podporu a rozvoj odborných 

zručností získavaním medzinárodných skúseností (pred novými výzvami ) 

- poukázať na význam stáží pre ďalší osobný a profesionálny rozvoj, pre úspešné uplatnenie 
na trhu práce 
 

Začalo sa to registráciou v NA Erasmus+ a tiež registráciou na stránke iniciatívy v EK, propagáciou  

a výzdobou v škole. 

Program týždňa začínal  5. 12. slávnostnou akadémiou – Advent v gastronómii. Žiaci - stážisti 

pripravili slávnostné tabule krajín Maďarsko, Estónsko, Nemecko a Francúzsko, predstavili vianočné 

a adventné zvyky týchto krajín a zároveň uviedli, čo im dala stáž cez program EÚ ERASMUS+.  

Podávalo sa slávnostné menu (forma banketu) pozostávajúce z jedál partnerských krajín – oblátky 

s medom, vyprážané morčacie prsia plnené schwarzwaldskou šunkou a estónsky zemiakový šalát, 

francúzske vianočné poleno. Hosť akadémie p. Fedor sa podelil o skúsenosti, ako stáž ovplyvnila jeho 

profesionálny život. 

Akadémia bola ukončená kultúrnym programom – vianočnými piesňami krajín , slovenskými 

koledami a ľudovým tancom aj vystúpením našej partnerskej MŠ 

Týždeň zručností pokračoval na hodinách cudzích jazykov prezentáciami krajín , ich tradícií a zvykov 

v cudzom jazyku, na hodine francúzštiny sa zúčastnil aj p. Bourdier z Francúzskej aliancie. 

Účasť na slávnostnej akadémii prijali aj hostia: Ing. Ervín Boháčik – predseda Slovenskej živnostenskej 

komory v Košiciach, Michel Bourdier – riaditeľ Francúzskej Aliancie v Košiciach, Ing. Gabriela Kudičová 

– riaditeľka, kongresový hotel Roca v Košiciach, Martin Fedor – spoločnosť KubboSelect v Košiciach, 

pričom poslední dvaja hostia sú našimi absolventmi a počas štúdia u nás tiež stážistami v rámci 

programu Leonardo da Vinci . 

Vidieť viac je možné na web stránke akcie https://sites.google.com/site/evsweek2016/ 

Sme radi, že náš vklad k tejto iniciatíve ocenila aj EK poďakovaním, ktoré sme obdržali. 

 

https://sites.google.com/site/evsweek2016/

