
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

Hotelová akadémia Spišská Nová Ves

Radničné námestie 1, 052 01  Spišská Nová Ves

Názov

Adresa



http://hotelovkasnv.edupage.org/fb: https://www.facebook.com/Hotelov%C3%A1-
akad%C3%A9mia-Spi%C5%A1sk%C3%A1-Nov%C3%A1-Ves-1131502660258077/?fref=ts

Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Mesto Spišská Nová Ves

Radnica, Radničné námestie 7, 052 70  Spišská Nová Ves

http://www.spisskanovaves.eu/ fb: https://www.facebook.com/mestosnv

Podujatie

Webová stránka / facebook

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Vianočné potulky s hotelákmi (s ochutnávkou našej šikovnosti)

konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné: Prehliadky zručností
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Názov podujatia

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

05 12 2016

Dátum podujatia - koniec

09 12 2016



námestie mesta Spišská Nová Ves a odborné učebne Hotelovej akadémie Spišská Nová 
Ves

Ing. Zuzana Sarnová

0903405276

zuzanasarnova@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Miesto podujatia

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



hlavný cieľ: prezentácia odborných zručností žiakov Hotelovej akadémie, hlavné aktivity: 
prvá aktivita - sprevádzanie turistov po historickom centre mesta žiakmi odboru 
Manažment regionálneho cestovného ruchu - 20 žiakov; druhá aktivita - pečenie sladkého 
pečiva a príprava jablkového dezertu žiakmi odboru Kuchár - 20 žiakov; tretia aktivita - 
príprava a ponuka vianočného punču a originálneho spišského čaju žiakmi odboru Čašník, 
servírka - 5 žiakov; organizácia celej akcie, vrátane výberu ponúkaných produktov, 
normovania, nákupu surovín, propagácie; prezentácie a ponuky produktov vo vianočnom 
stánku Hotelovej akadémie; prípravy a výzdoby stánku; komunikácie so zákazníkmi - túto 
aktivitu zabezpečia žiaci odboru Hotelová akadémia  - 15 žiakov. Pri všetkých aktivitách 
budú nápomocní učitelia školy. Prínos pre žiakov: žiaci všetkých odborov našej školy 
implementujú teoretické vedomosti a zručnosti v praxi. Prínos pre región: návštevníci 
vianočných trhov si môžu zaujímavou formou rozšíriť vedomosti o meste pri sprevádzaní,   
môžu ochutnať ponúkané produkty a vidieť šikovnosť žiakov.

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

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

