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Projektové stretnutie na Slovensku 

Prvý októbrový týždeň bol pre našu školu výnimočný. Naša Hotelová akadémia hostila dvanásť 

učiteľov a štyridsať  študentov z Dánska, Fínska, Grécka, Španielska, Talianska a Cypru.  

 

Po privítaní riaditeľkou školy Ing. Katarínou Bielou si naši hostia prezreli areál školy a tým  sa 

odštartoval náš pracovný program. Nosnou témou nášho projektu je podpora podnikavosti 

študentov, rozvíjanie ich podnikateľských zručností a vedomostí. 
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Po oficiálnom začiatku sme preto začali aktivitami na rozvoj podnikateľských zručností. Pod 

vedením Ing. Kornélie Lohyňovej sa študenti učili základom podnikania v zmiešaných 

medzinárodných tímoch. 

Tomuto programu bol venovaný celý deň. Na záver sme šli spoznávať centrum Bratislavy 

pomocou pracovných listov  v zmiešaných tímoch pod vedením našich študentov zapojených do 

projektu.  

 

 

Druhý deň bol pre našich hostí veľkým kultúrnym zážitkom, pretože sme navštívili hrad 

Červený Kameň, ďalej sa dozvedeli niečo o výrobe keramiky v Modranskej Majolike, kde každý z 

nich dostal možnosť namaľovať si svoj vlastný hrnček. 

   

   
 

Po návrate do školy nás čakali naši študenti v jedálni, kde bola pripravená párty v duchu 

ľudových tradícií a folklóru 



 

 

Streda bola venovaná vareniu. Už pred príchodom na Slovensko si  študenti mali za úlohu 

pripraviť tradičné recepty svojich krajín a potom v medzinárodných skupinách inovovať 

recepty a pripraviť  medzinárodné moderné menu pre rôzne cieľové skupiny. V našich 

školských kuchynkách varili svoje nové verzie jedál a prezentovali ich. Nebolo to jednoduché, 

ale napokon to zvládli výborne.  

 

  

Ďalším veľkým zážitkom pre všetkých bola návšteva firmy Pixel Federation v Digitalparku . 

Zakladateľ firmy Šimon Šicko nás privítal a porozprával o svojich podnikateľských začiatkoch, 

ale aj o tom, aké vlastnosti a zručnosti sú potrebné na dosiahnutie úspechu v podnikaní. 

 



Vo štvrtok sme zavítali k naším západným susedom do Rakúska, prezreli sme si historické  

Carnuntum a vrcholom dňa bola návšteva Viedne. 

 

 

Už tretí rok organizujú študenti našej školy charitatívny beh CapRun. Tento rok sme do akcie 

zapojili aj zahraničných študentov a učiteľov. Spolu behalo až 565 bežcov a výťažok z behu 

1706€ sme poslali do Sierra Leone, do charitatívnej  organizácie Women in Action, ktorú 

založila Esther Kanu na vzdelávanie detí a mladých žien, na budovanie centier pre deti, 

poskytovanie tréningov, ktoré umožňujú nadobudnúť zručnosti potrebné na získanie práce 

alebo založenie vlastnej firmy. 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 



 Na spoločnom rozlúčkovom obede sme rozdali naším zahraničným hosťom na pamiatku malé 

darčeky.  Programom nabitý celý týždeň bol nezabudnuteľný. Bola to úžasná skúsenosť nielen 

pre zahraničných študentov, ale aj pre naše hostiteľské rodiny. Posledným bodom programu 

bolo záverečné hodnotiace posedenie s učiteľmi v kaviarni UFO. 

 

Bol to náročný týždeň, ale teší nás, že spätné väzby od našich hostí sú úžasné. Cítili sa u nás 

výborne a určite sa vrátia .....  

 

Viac fotografií na bit.ly/1Q5eHMR 

Navštívte našu webovú stránku www.avitae.org   

eTwinningovú stránku projektu http://twinspace.etwinning.net/2441/home 

Facebook https://www.facebook.com/AVITAE1417?fref=ts 
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