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Naša týždenná etapa pod vedením p.Ing. Kornélie Lohyňovej začala trochu zdĺhavým, ale zato 

dobrodružným letom z Budapešti do Bukurešti s ranným príchodom na Cyprus. Zmena klímy a 

príjemné počasie zahnalo všetky nepríjemné pocity spojené s príchodom. Po krátkom oddychu 

sme začali náš pracovný týždeň vcelku tradične.  

  



Na pôde školy v Limassole nás privítal pán riaditeľ a príjemnú atmosféru hneď zrána navodila 

školská folková skupina tradičnými tancami a spevmi. Len malá chvíľka bola potrebná nato, aby 

sme boli vtiahnutí do čarovného kruhu tancujúcich skúšajúc kroky, ktoré nám za krátku chvíľu 

boli veľmi blízke. Hneď v poobedňajších hodinách sme absolvovali jedinečnú návštevu 

amfiteátra Kourion ako aj archeologické miesto Amathus. Práve na tomto mieste bola nájdená 

najväčšia váza sveta, ktorá je teraz vystavená v Múzeu Louvre v Paríži. 

Náš nasledujúci deň bol bohatý na spoznávanie hlavného mesta Nicosia, kde sme mali možnosť 

byť blízko tzv. zelenej línie, ktorá rozdeľuje Cyprus na južnú (cyperskú) a severnú (tureckú) časť. 

Ide o jediné územne i nábožensky rozdelené hlavné mesto Európy. V doobedňajších hodinách 

sme boli hosťami Ministerstva energie, obchodu, priemyslu a turizmu.  

Zaujímavou návštevou bolo Ministerstvo školstva, kde študenti po prvýkrát, na základe interakcie 

hosťujúcich, predstavili projekt a prínos Erazmu+ v zastúpení každej krajiny. Perlou dňa bola 

jednoznačne návšteva Cyperského inštitútu, ktorého zaujímavosťou bolo využívanie náhradných 

zdrojov ako je slnečná energia a jej konkrétne spracovanie ako aj následné viacúčelové využitie. 

Prehliadka inštitútu bola sprevádzaná mnohými otázkami zo strany študentov najmä pri chode 

super počítača, ktorý veľmi zaujal.  

Streda začala vcelku pracovne. Predchádzalo jej zaujímavé školenie, ktoré študentov zasvätilo do 

tajov podnikania. Prednášajúci poukázal na 20 častých chýb, s ktorými musia podnikatelia 

najčastejšie zápasiť a podrobne opísal vzostupy a pády známych firiem. Po krátkej prestávke boli 

žiaci rozdelení do skupín a pracovali na zadaných úlohách. V poobedňajších hodinách sme 

objavovali starobylé centrum mesta Limassol, ktoré sme zavŕšili chutnou ľadovou kávou v 

prístave Limassol Marina.  

Štvrtková návšteva Pafosu nemohla začať príjemnejšie ako zastávkou v mieste zrodenia bohyne 

lásky Afrodity. Pamätné srdiečka vytvorené z plážových kamienkov nás podnietili k hľadaniu 

vlastných v tvare srdca a samotné miesto bolo celé zaliate slnkom. Presun do Pafosu bol plný 

očakávaní a Dionýzove mozaiky patriace do dedičstva UNESCA boli nepochybne unikátom. 

Poobedňajší program bol rovnako bohatý ako do obedný. Návšteva múzea, kde sa spracováva 

sladká rastlina Karob a ochutnávky z nej, rozprúdila debaty.  

Olivový olej je nepochybne základom stredomorskej stravy. Aj preto bol olivový park oázou, 

ktorá si získala našu mimoriadnu pozornosť. Na ceste späť sme sa zastavili pri starom kláštore  

a náš deň sa chýlil ku koncu. 

Piatkový deň bol plne pracovný. Pri rannom príchode do školy boli už študenti rozdelení do 

skupín, pilne pracujúci na zadaných úlohách. Nosnou časťou bolo prísť s nápadom a založením 

firmy, ktorá by dokázala prosperovať. Návrhy jednotlivých skupín boli jedinečné a v niektorých 

prípadoch aj pobavili. Touto ako aj inými aktivitami v podobe prezentácií čas neúprosne plynul a 

nadišiel čas obeda. Po obede boli jednotlivým medzinárodným skupinám zadelené úlohy a náš 



čas sa začal odpočítavať. 

Rozlúčka sa niesla vo veselom duchu: v sprievode hudby, chutných tradičných špecialít a 

výbornej atmosféry.  

Sobota bola časom odchodov a lúčení, pretože tam, kde sa píše úvod, musí byť aj záver :) 

Mgr. Erika Švecová 

Bližšie informácie o projekte: https://twinspace.etwinning.net/2441/home  
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