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Úvod 
 

Projekty ERASMU PLUS - najúspešnejšie projekty školy 
 

V ponovembrovom „ boome“ podpory projektov Európskej únie sa aj naša škola do 
viacerých iniciatívne zapojila. Raz  s väčším, inokedy s menším úspechom. Medzi tie výzvy – 
projekty, kde sme boli úspešní a ktoré nám priniesli najviac pozitív do pedagogického ale 
i ostatného procesu na škole patrí Erasmus Plus ( Leonardo da Vinci). 

Pri všetkej skromnosti môžeme povedať, že práve tieto dva na seba nadväzujúce 
projekty boli našimi najúspešnejšími, boli úspešnými aj v porovnaní stredných škôl a ich 
úspešnosti v národnom kontexte. Spolu  až osemkrát sa naši žiaci a pedagógovia zúčastnili 
zahraničných stáží v krajinách EÚ. Pri výbere krajín a škôl sme vychádzali z našej partnerskej 
spolupráce so školami krajín V 4. Najviac sme navštívili v rámci programov Erasmus plus 
a Leonardo da Vinci práve tieto školy v českých Poděbradoch a Kolíne, v maďarských mestách 
Ózd, Kazincbarcika a Eger. Tu sme totiž vedeli nadviazať na spoluprácu, najmä pri odborných 
zručnostiach žiakov, ktorej vrcholom je festival FOURFEST - medzinárodné súťaže žiakov krajín 
V 4 v odboroch kuchár, čašník, barman, barista, someliér, kaderník, kozmetik, obchodný 
pracovník. Počas stáží našich projektov sa naši žiaci a pedagógovia oboznamovali s praktickým 
vyučovaním na partnerských  školách, so špecifikami odbornej prípravy pri praktickom 
vyučovaní, ale tiež so špecifikami  reálnej praxe vo firmách. 

Žiaci a pedagógovia  nadväzovali priateľské vzťahy, vymieňali si odborné skúsenosti, 
konfrontovali zručnosti a získavali množstvo nezabudnuteľných zážitkov. Je to o to cennejšie, 
že väčšina našich žiakov je zo sociálne málo podnetného prostredia, často z marginalizovaných 
komunít. 

Netreba tiež samozrejme zabúdať na spoločenský rozmer a využitie voľného času 
účastníkov  stáží, ktorí navštívili významné kultúrne pamiatky, oddychové miesta, zmysluplne 
využili voľný čas.  

Poďakovanie patrí všetkým našim partnerom  agentúre SAAIC, EÚ projektu, našim 
pedagógom a zamestnancom pod vedením koordinátorky projektu Ing. Tamary Filadelfiovej.  

Verme, že aktivity Erasmu plus pre nás nekončia, že nás ešte čaká množstvo nových 
skúseností a zážitkov. Aktivity v prospech mladej generácie rozhodne prinášajú svoje ovocie.  
 
 
 
 
      PaedDr. Jaroslav  Bagačka 
      riaditeľ Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
                                                                       Rimavská Sobota     
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Leonardo da Vinci 2006 
 

1. Ózd 2006  č.SK/06/A/F/PL-6011003: 
 
Projekt programu mobilita Leonardo da Vinci pod názvom „Odborná stáž v gastronomických 
zariadeniach partnerskej školy“ podala Spojená škola, Športová 1, Rimavská Sobota jej 
organizačná zložka Stredné odborné učilište služieb. Už od roku 2002 spolupracujeme so 
školou Árpád Vezér Úti Általános es Szakképzö Iskola v meste Ózd v Maďarsku. 
Rovnako ako u nás aj v tejto škole sa žiaci pripravujú na výkon svojho povolania v učebných 
odboroch kuchár, čašník. Preto sme využili možnosť podať projekt, aby žiaci mali možnosť 
získať širšie vedomosti a zručnosti z gastronómie susednej krajiny. Partnerská škola s týmto 
projektom súhlasila a pri rokovaniach sme stanovili pracovný program stáže pre jednotlivé 
odbory a približný rozpočet. 
Odborná stáž sa uskutočnila od 02.10. do 20.10.2006. Zúčastnilo sa jej 15 žiakov, 10 žiakov 
učebného odboru kuchár a 5 žiakov učebného odboru čašník, servírka. Žiakov doprevádzali 
dve sprevádzajúce osoby, pedagogický pracovníci oboch odborov, ktorí sledovali odbornú 
prípravu žiakov a dohliadali na nich vo voľnom čase. Odborná príprava žiakov sa uskutočnila 
v prevádzkach odborného výcviku partnerskej školy v reštaurácii a kaviarni Árpád v Ózde. 
Pracovný program kuchárov pozostával v dopoludňajších hodinách z praktickej prípravy jedál 
maďarskej kuchyne a popoludní z teoretickej a jazykovej prípravy. Čašníci mali teoretickú 
a jazykovú prípravu v dopoludňajších hodinách a popoludní praktickú výučbu. Obe skupiny 
pracovali pod vedením majstrov odbornej prípravy partnerskej školy i vysielajúcej školy. 
Pracovný program vopred stanovený sa dodržiaval. Žiaci spoznali špecifiká maďarskej 
kuchyne, oboznámili sa s receptúrami, technikami obsluhy, stravovacími návykmi a kultúrou. 
Podieľali sa aj na zabezpečení akcií organizovaných partnerskou školou. Maďarská škola pre 
nich pripravila aj niekoľko ďalších akcií a aktivít – odbornú exkurziu do výrobne cestovín 
v Ózde, výlet do mesta Miskolc, spoločenský večer. 
Ciele projektu boli splnené, žiaci získali nové skúsenosti, zvýšili sa ich odborné vedomosti 
a partnerská škola im vydala osvedčenie o nadobudnutých zručnostiach z maďarskej 
gastronómie. 
Zoznam účastníkov: 
Antal Vojtech 
Brutovský Ján 
Derencséyiová Katarína 
Hriň Tomáš 
Hroncová Ida 
Kalina Matej 
Kamenský Ján 
Kártiková Alžbeta 

Kondáš Martin 
Kováč Ladislav 
Lénart Pavel 
Mag Jozef 
Múčiková Andrea 
Orosz Roland 
Srovnalík Peter 
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Leonardo da Vinci 2007 
 

2. Poděbrady 2007  č.SK/07/LDV/IVT/01 – 73210365 
Projekt Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci – mobilita pod názvom „Odborná 
stáž žiakov v SOU Poděbrady“ podala Spojená škola, Športová 1,  Rimavská Sobota. 
 Tento projekt bol zameraný na uskutočnenie dvojtýždennej odbornej praxe žiakov v 
strediskách odbornej prípravy partnerskej školy. Jej cieľom bolo podporiť ďalšiu odbornú prípravu 
žiakov na získanie nových vedomostí a zručností z českej gastronómie, na získanie skúseností s 
prácou v zmenených podmienkach. 
 Cieľovou skupinou stáže bolo 15 študentov, 10 študentov učebného odboru kuchár a 5 
študentov učebného odboru čašník, servírka. Stáž sa uskutočnila v dňoch 18.11. – 01.12.2007 v 
Středním odborném učilišti společného stravování v Poděbradoch v Českej republike.  
 Účastníci získavali nové vedomosti a zručnosti v týchto strediskách – reštaurácia Labenka, 
školská jedáleň Labenka, kúpeľný hotel G – Rex, hotel Bellevue, školský bar pod vedením majstrov 
odbornej prípravy prijímajúcej organizácie. Študenti sa postupne vystriedali na všetkých 
pracoviskách a mali tak možnosť vyskúšať si prácu pri rôznych podmienkach. Každý deň sa 
uskutočnilo vyhodnotenie dňa spojené s jazykovou prípravou, kde si spoločne s majstrami vysvetlili 
význam rozdielnych výrazov, keďže slovenský a český jazyk sú veľmi príbuzné jazyky. Odborná 
príprava prebiehala podľa vopred vypracovaného pracovného programu, ktorý vypracovala 
prijímajúca organizácia v spolupráci s vysielajúcou a bol v súlade s učebnými osnovami pre jednotlivé 
odbory.  Študenti spoznali prácu s modernými gastronomickými zariadeniami, vyššiu formu obsluhy 
– prípravu jedál pred hosťom, prácu s výpočtovou technikou pri objednávaní a účtovaní a v prvom 
rade jedlá a techniky českej kuchyne. Mentorkou účastníkov zo strany prijímajúcej organizácie bola 
Hana Košíková zástupkyňa riaditeľa školy. 
 Študentov na stáži sprevádzali dvaja pedagógovia z vysielajúcej organizácie: hlavná 
majsterka odbornej prípravy Bc. Mária Linhartová a Ing. Július Slovenčák, ktorí sledovali odbornú 
prípravu žiakov, pripravovali program mimopracovnej činnosti a dohliadali na nich vo voľnom čase. 
 Účastníci pred odchodom na stáž absolvovali jazykovú a kulturálnu prípravu, pri ktorej boli 
oboznámení s miestom pobytu, pracovným i mimopracovným programom a rozdielnou odbornou 
českou terminológiou v gastronómii. 
 V mimopracovnom čase stáže študenti spoznali históriu, pamiatky i súčasnosť kúpeľného 
mesta Poděbrady, mestá Kolín, Nymburk a uskutočnila sa celodenná prehliadka hlavného mesta 
Prahy. Študenti tak mali možnosť okrem odbornej prípravy spoznať aj pre nich neznáme oblasti, 
mestá. 
 Na záver stáže sa uskutočnilo vyhodnotenie získaných vedomostí a účastníci získali od 
prijímajúcej organizácie osvedčenie o absolvovaní stáže. Vysielajúca organizácia zabezpečila 
vystavenie Europassu – Mobilita dokument o medzinárodnej stáži. 
 Účastníci hodnotili priebeh a výsledky stáže veľmi pozitívne. Boli splnené všetky ciele dané v 
projekte, naplnený pracovný plán. Účastníci sú bohatší o odborné ale aj osobné skúsenosti. 
 Upevnili sa aj vzájomné partnerské vzťahy medzi SOU společného stravování Poděbrady a 
Spojenou školou Rimavská Sobota, ktoré sa budú rozvíjať ďalšími spoločnými akciami. 
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Zoznam účastníkov: 

1. Peter Bartók 
2. Pavel Fiľo 
3. Erik gál 
4. Ján Hudec 
5. Eva Kissová 
6. Kristian Keresztes 
7. Lukáš Klein 
8. Ján Krnáč 

9. Zuzana Mateidesová 
10. Roland Mako 
11. Július Mihály 
12. Pavel Oláh 
13. Csaba Pelle 
14. Karina Pšenková 
15. Štefan Výboch 
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Leonardo da Vinci 2008 
 

3. Kolín 2008 č.SK/08/LDV/IVT/01-83210204 
Projekt Programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci – mobilita pod názvom „Odborná 
stáž žiakov v Strednej integrovanej škole  Kolín“ podala Spojená škola, Športová 1,  Rimavská Sobota. 
Tento projekt bol zameraný na uskutočnenie dvojtýždennej odbornej praxe žiakov Spojenej školy 
v strediskách odbornej prípravy partnerskej školy v Kolíne. Jej cieľom bolo zabezpečiť širšiu odbornú 
prípravu žiakov študijného odboru obchodný pracovník aj v iných typoch obchodných zariadení, aké 
poznajú, aby tak získali nové vedomosti, zručnosti a návyky pri práci v cudzom prostredí, spoznali 
organizáciu práce vo veľkoplošných predajniach typu hyper a supermarketov. 
Cieľovou skupinou stáže bolo 6 študentov študijného odboru 6 442 4 00 obchodný pracovník. Stáž 
sa uskutočnila v dňoch 9.11. – 22.11.2008 v Střední škole obchodní, Havlíčkova 42, Kolín v Českej 
republike.  
Účastníci vykonávali odbornú prax v supermarkete BILLA a hypermarkete TESCO pod vedením 
majstrov odbornej prípravy prijímajúcej organizácie. Študenti postupne prešli jednotlivými 
oddeleniami prevádzok a aranžérskym pracoviskom na škole pod vedením učiteľov odbornej 
prípravy partnerskej školy spolu s ich žiakmi. Odborná príprava prebiehala podľa vopred 
vypracovaného pracovného programu, ktorý pripravila prijímajúca organizácia v spolupráci 
s vysielajúcou a bol v súlade s učebnými osnovami pre študijný odbor.  Študenti vykonávali odber 
a preberanie tovaru, jeho doplňovanie do regálpv podľa tovarových skupín v predajnej časti 
a praktický predaj. Pripravovali, porcovali, navažovali a za obslužným pultom predávali mäsové 
výrobky, ovocie, zeleninu a lahôdkársky tovar. Podielali sa pri výrobe a pečení pekárenských 
výrobkov. Mentorkou účastníkov zo strany prijímajúcej organizácie bola Mgr. Zdeňka Pavlíková, 
riaditeľka školy. 
Študentov na stáži sprevádzala Ing.Tamara Filadelfiová zo Spojenej školy a  koordinátorka projektu. 
Účastníci pred odchodom na stáž absolvovali jazykovú a kulturálnu prípravu, pri ktorej boli 
oboznámení s významom niektorých českých slov používaných v bežnom živote, s odbornými 
českými výrazmi ale aj s miestom pobytu. Jazyková príprava pokračovala aj počas stáže. 
V mimopracovnom čase stáže študenti spoznali mesto Kolín, jeho pamatihodnosti, prezreli si blízke 
historické mesto Kutná Hora a uskutočnila sa celodenná prehliadka hlavného mesta Prahy. Študenti 
tak mali možnosť okrem odbornej prípravy spoznať aj pre nich neznáme oblasti, mestá. 
Na záver stáže sa uskutočnilo vyhodnotenie získaných vedomostí a účastníci získali od prijímajúcej 
organizácie osvedčenie o absolvovaní stáže. Vysielajúca organizácia zabezpečila vystavenie 
Europassu – Mobilita dokument o medzinárodnej stáži. 
Účastníci hodnotili priebeh a výsledky stáže veľmi pozitívne. Boli splnené všetky ciele dané 
v projekte, naplnený pracovný plán. Účastníci sú bohatší o odborné ale aj osobné skúsenosti. 

Zoznam účastníkov: 
 
Mária Krpeľanová 
Tomáš Fodor 
Katarína Boboková 

František Puškáš 
Monika Ligártoá 
Paulína Csalová 
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Leonardo da Vinci 2009 
 

4. Kazincbarczika 2009 č. SK/09/LDV/IVT/01-93210453 
 

Projekt Programu celoživotného vzdelávania a podprogramu Leonardo da Vinci-mobilita pod 
názvom „Odborná stáž žiakov v Kazincbarcike“ podala Spojená škola, Športová 1, Rimavská Sobota. 
      Tento projekt bol zameraný na uskutočnenie trojtýždennej odbornej stáže žiakov Spojenej školy 
v strediskách odbornej prípravy partnerskej školy v Kazincbarcike v Maďarsku. Jeho cieľom bolo 
umožniť žiakom učebného odboru kaderník získať širšiu odbornú prípravu aj v iných   zariadeniach 
odborného výcviku, aby tak získali nové vedomosti, zručnosti a návyky pri práci v cudzom prostredí, 
vymenili si skúsenosti so žiakmi a učiteľmi partnerskej školy v Maďarsku.  
      Cieľovom skupinou stáže bolo osem žiačok učebného odboru 6456 2 00 kaderník. Stáž sa 
uskutočnila v dňoch 9.11.-27.11.2009 v Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium v Kazincbarcike 
v Maďarsku.   
      Účastníčky stáže vykonávali odbornú prax v školskej kaderníckej prevádzke spolu so žiakmi školy 
pod vedením majstrov odbornej výchovy prijímajúcej organizácie. Dva dni absolvovali prax  v dvoch 
exkluzívnych kaderníckych salónoch v Miskolci a jeden deň v súkromnom salóne v Kazincbarcike. 
Odborná príprava prebiehala podľa vopred dohodnutého pracovného programu. Žiačky sa 
oboznámili s jednotlivými technologickými postupmi kaderníckych úkonov úpravy vlasov ako 
farbenie, natáčanie, žehlenie, kulmovanie, strihanie, ktoré si prakticky niekoľkokrát precvičili, a tým 
zlepšili svoje manuálne zručnosti. Spoznali rôzne nové módne trendy účesov, účesovej tvorby a 
vlasových doplnkov. V závere stáže sa uskutočnila súťaž  medzi žiakmi oboch krajín v tvorbe zložitých 
účesov. 
      Mentorom účastníkov zo strany prijímajúcej organizácie bol Láda István zástupca riaditeľa školy. 
Žiačky na stáži sprevádzali postupne dve majsterky odbornej výchovy, ktoré sa uprostred pobytu 
vymenili. Od 9.11. do 19.11.2009 to bola Bc. Edita Matuszczyková a od 18.11. do 27.11.2009 Bc. 
Erika Juhászová. 18.11.2009 sa uskutočnil monitoring stáže koordinátorkou projektu. 
      Účastníčky boli pred odchodom oboznámené s miestom pobytu, cieľom a programom stáže. 
Keďže takmer všetky ovládali bežnú komunikáciu v maďarskom jazyku, jazyková príprava bola 
zameraná na odbornú terminológiu a prebiehala hlavne počas stáže. 
      V mimopracovnom čase a cez víkendy dievčatá spoznali mestá Kazincbarcika, Miškolc, Eger, ich 
pamätihodnosti a okolie. 
      Na záver stáže sa uskutočnilo vyhodnotenie získaných vedomostí a účastníčky získali od 
prijímajúcej organizácie osvedčenie o absolvovaní stáže. Vysielajúca organizácia zabezpečila 
vystavenie Europassu – Mobilita dokument o medzinárodnej stáži. 
   Dievčatá hodnotili priebeh a výsledky stáže veľmi pozitívne. Boli splnené všetky ciele dané v 
projekte, naplnený pracovný plán. Účastníčky sú bohatšie o odborné ale aj osobné skúsenosti. 
 Upevnili sa aj vzájomné partnerské vzťahy medzi Surányi Endre Szakképző Iskola és 
Kollégium v Kazincbarcike v Maďarsku a Spojenou školou v Rimavskej Sobote, ktoré sa budú rozvíjať 
ďalšími spoločnými akciami. 
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Účastníčky stáže v Kazincbarcike 2009: 
 
1. Adriana Krížová 
2. Angelika Berkyová 
3. Barbora Peniakoá 
4. Kinga Vaššová 
5. Margita Bariová 
6. Marianna Mihalková 
7. Veronika Zsámboková 
8. Viktória Bosnyaková 
 

Článok: 
Stáž v Kazincbarcike. 
Už štvrtý projekt, ktorý podala Spojená škola v rámci Programu celoživotného vzdelávania a 
podprogramu Leonardo da Vinci – Mobilita, bol úspešný . Projekt bol tento krát zameraný na 
uskutočnenie trojtýždennej odbornej stáže žiakov Spojenej školy v strediskách odbornej prípravy 
partnerskej školy v Kazincbarcike v Maďarsku. Jeho cieľom bolo umožniť žiakom učebného odboru 
kaderník získať širšiu odbornú prípravu aj v iných   zariadeniach odborného výcviku, aby tak získali 
nové vedomosti, zručnosti a návyky pri práci v cudzom prostredí, vymenili si skúsenosti so žiakmi a 
učiteľmi partnerskej školy v Maďarsku. 
A tak sa osem žiačok učebného odboru kaderník zúčastnili od 9.11.2009  do 27.11.2009 
trojtýždennej odbornej stáže na pracoviskách partnerskej školy Surányi Endre Szakképző Iskola és 
Kollégium v Kazincbarcike v Maďarsku. Odbornú prax vykonávali v školskej kaderníckej prevádzke 
spolu so žiakmi školy pod vedením majstrov odbornej výchovy partneskej školy. Dva dni absolvovali 
prax  v dvoch exkluzívnych kaderníckych salónoch v Miskolci a jeden deň v súkromnom salóne v 
Kazincbarcike. Žiačky sa oboznámili s jednotlivými technologickými postupmi kaderníckych úkonov 
úprava vlasov ako farbenie, natáčanie, žehlenie, kulmovanie, strihanie, ktoré si prakticky 
niekoľkokrát precvičili, a tým zlepšili svoje manuálne zručnosti. Spoznali rôzne nové módne trendy 
účesov, účesovej tvorby a vlasových doplnkov. V závere stáže sa zúčastnili súťaže  spolu s domácimi 
žiakmi v tvorbe zložitých účesov. 
      Mentorom účastníkov zo strany prijímajúcej organizácie bol Láda István zástupca riaditeľa školy. 
Žiačky na stáži sprevádzali postupne dve majsterky odbornej výchovy, ktoré sa uprostreb pobytu 
vymenili. Od 9.11. do 19.11.2009 to bola Bc. Edita Matuszczyková a od 18.11. do 27.11.2009 Bc. 
Erika Juhászová. 18.11.2009 navštívili dievčatá na stáži zástupca riaditeľa školy Ing. Kmeť, Ing. 
Slovenčák a Ing. Filadelfiová 
      V mimopracovnom čase a cez víkendy dievčatá spoznali mestá Kazincbarcika, Miškolc, Eger, ich 
pamätihodnosti a okolie. 
      Na záver stáže sa uskutočnilo vyhodnotenie získaných vedomostí a účastníčky získali od 
partnerskej školy osvedčenie o absolvovaní stáže. Spojená škola zabezpečila vystavenie Europassu 
– Mobilita dokument o medzinárodnej stáži. 
 
 
 



 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota 

 

14 
 



 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota 

 

15 
 



 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota 

 

16 

Leonardo da Vinci 2010 
 

5. Plymouth a Brno 2010 10321 0200 
Projekt Programu celoživotného  vzdelávania Leonardo da Vinci – Mobilita pod názvom „ Odborné 
stáže žiakov Spojenej školy v gastronomických zariadeniach a potravinárskych závodoch“ podala 
Spojená škola , Športová 1 , Rimavská Sobota. 
     Tento projekt bol zameraný na uskutočnenie dvoch odborných stáží a to dvojtýždňovej stáže 
žiakov odboru hygiena potravín a trojtýždňovej stáže žiakov študijného odboru hotelová akadémia.       
     Stáž žiakov odboru hygiena potravín sa uskutočnila v dňoch 11.-22.10.2010 v prevádzkach 
podniku PENAM.a.s. Brno. Zúčastnilo sa jej 8 žiakov, ktorí boli rozdelení do troch prevádzok. 
Odborná príprava bola realizovaná skupinovo a to v prevádzke Hepek Brno pracovali traja žiaci, v 
prevádzke Rosice u Brna traja a v prevádzke Zlín dve žiačky. Žiaci sa oboznámili s príjmom surovín, 
ich skladovaním, dávkovaním priamo zo skladu, miesením, kysnutím a formovaním cesta, 
tvarovaním jednotlivých výrobkov, pečením, až po balenie popr. krájanie hotových výrobkov. 
Oboznámili sa aj so vstupnou, výstupnou kontrolou, prácou v laboratóriách a so sanitáciou 
prevádzok a jednotlivých zariadení, s programom HACCP a s expedíciou hotových výrobkou, ako aj 
s logistikou podniku PENAM. Účastníci boli bez sprevádzajúcej osoby, ale triedna učiteľka Ing. Elena 
Kľúčovská uskutočnila monitoring stáže v termíne od 13.10 2010 do 17.10.2010. 
      Na záver účastníci získali od spoločnosti PENAM osvedčenie o absolvovaní stáže a Europass-
Mobilita, dokument a medzinárodnej stáži. Získané vedomosti a skúsenosti žiaci využijú pri 
vypracovaní záverečných prác, ktoré budú prezentovať na absolventskej skúške v júni 2011. 
      Stáž žiakov študijného odboru hotelová akadémia  sa uskutočnila v dňoch 7.11.- 28.11.2010 v 
reštauračných a hotelových zariadeniach podľa výberu partnera Tellus Group Ltd. v Plymouthe vo 
Veľkej Británii. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov. Jej cieľom bolo nad rámec učebných osnov bližšie sa 
oboznámiť s gastronómiou v inej krajine, oboznámiť sa so systémom hotelierstva a aktívne sa 
začleniť do pracovného pomeru. 
       V reštauračných zariadeniach vykonávali najmä prácu pomocných kuchárov, mali sa možnosť 
oboznámiť s prípravou aj typických národných jedál, jedál z morských živočíchov, vykonávali 
prípravné práce čašníkov a servírok , v hotelových zariadeniach vykonávali najmä prácu chyžných. 
    Študentov na stáži doprevádzali triedna profesorka Mgr. Ľubica Karasová a vyučujúca anglický 
jazyk- Mgr. Martina Nociarová. 
     Účastníci pred odchodom na stáž absolvovali jazykovú a odbornú prípravu. V mesiaci september 
a október absolvovali jazykový kurz zabezpečený jazykovou školou Britannic Linguistic v Rimavskej 
Sobote, ktorý bol zameraný na zvládnutie odbornej terminológie  ako aj na bežnú komunikáciu. 
Jazyková príprava sa uskutočnila aj v mieste pobytu a zabezpečila ju hosťujúca organizácia Tellus v 
rozsahu 1 týždňa. 
    Pred odchodom na stáž sa žiaci spolu s triednou profesorkou a koordinátorkou projektu 
oboznámili aj o krajine ich pobytu , o Veľkej Británii ako aj o mieste pobytu o Plymouthe. Počas 
trojtýždňového pobytu sa žiaci bližšie oboznámili  a spoznali mesto Plymouth ako aj jeho blízke 
okolie. Boli zorganizované aj výlety – do botanickej záhrady, do akvária a na historické miesto 
Tintagel.  
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    Pravidelne každý utorok večer sa uskutočňovalo stretnutie všetkých účastníkov stáží aj z iných 
krajín v priestoroch organizácie Tellus.  Tu mali možnosť žiaci informovať o svojich zážitkoch a 
skúsenostiach, mohli nadviazať nové priateľstvá s účastníkmi z iných krajín( Poľsko, Nemecko , 
Taliansko). Počas týchto stretnutí, naši žiaci pripravili aj vlastnú prezentáciu o našej krajine, o meste 
Rimavská Sobota ako aj o našej škole. Počas prezentácii si žiaci mohli overiť svoje jazykové znalosti 
z anglického jazyka. 
    Na záver stáže , žiaci získali od organizácie Tellus Group Ltd. osvedčenia o absolvovaní praxe aj 
osvedčenie o absolvovaní jazykovej prípravy. Vysielajúca organizácia zabezpečila vystavenie 
Europassu- Mobilita, dokument a medzinárodnej stáži. 
    Účastníci hodnotili priebeh a výsledky oboch stáží veľmi pozitívne. Boli splnené všetky ciele  dané 
v projekte. Účastníci sú bohatší o jazykové, odborné ale aj osobné skúsenosti, spoznali inú krajinu. 
Zoznam žiakov 
Prijímajúca organizácia: Tellus Group Ltd, 2 Bedford Park Villas, PL4 8HL Plymouth, UK-Veľká Británia 
 
1. Martina  Balciarová    
2. Martin Brezovický      
3. Kristína Dienešová    
4. Matúš Drga               
5. Alex Nagy                 
6. Viktor Nguyen            

7. Katarína Račáková     
8. Marián Tószegi          
9. Petra Trnavská           
10. Lucia Vraštiaková      
11. Peter Zachar             
12. Tomáš Zimányi          

 
 
 
   
Prijímajúca organizácia: PENAM.a.s. Brno 
 
1. Anna Babaríková 
2. Eva Juríčeková 
3. Eva Kališová 
4. Eva Kovácsová 
5. Sabina Magyarová 
6. Zora Magyarová 
7. Tomáš Sulyok 
8. Katarína Šnajderová 
 

 

 

 

 

 



 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota 

 

18 
 



 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota 

 

19 

Erasmus+ 2015 
 

6. Poděbrady 2015 č. 2015-1-SK01-KA102-008810 
SOŠ obchodu a služieb realizuje projekt programu Erasmus+ 
V rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Stredná odborná 
škola obchodu a služieb získala grant vo výške 27630 € na realizáciu projektu pod názvom „Zvýšenie 
úrovne odborných kompetencií prostredníctvom cezhraničnej spolupráce“. Projekt sa realizuje od 
1.6.2015 do 31.5.2016 a v rámci neho sa uskutočnila odborná stáž 15 žiakov školy pod dohľadom 
dvoch majstrov odbornej výchovy  na pracoviskách praktického vyučovania partnerskej školy Střední 
odborné učiliště společného stravování v Poděbradoch v Českej republike v termíne od 11.10. do 
24.10.2015. Žiaci počas nej absolvovali bohatý každodenný program zameraný na zvýšenie ich 
odborných zručností vo svojich odboroch kuchár, čašník-servírka, hotelová akadémia, spoznávanie 
kultúry a krajiny stredných Čiech a získanie nových kontaktov a priateľstiev.   Ich domovom sa na 
dva týždne stala ubytovňa Ostende, pracoviskami školská reštaurácia Labenka a kúpeľný hotel 
Bellevue, keďže Poděbrady  sú známym českým kúpeľným mestom. Počas šesťhodinového 
pracovného času  sa snažili pozitívne reprezentovať seba a svoju školu. Žiaci z odborov kuchár, čašník 
a servírka skúšali svoje zručnosti a znalosti pri prípravách jedál prevažne českej kuchyne v školskej 
reštaurácii Labenka, študenti hotelovej akadémie si zase vyskúšali prácu v hoteli Bellevue v kuchyni, 
obsluhe, na recepcii a dokonca aj prácu chyžných.  
Okrem pracovísk absolvovali exkurziu v mäsokombináte v Čelákoviciach, navštívili stredovekú 
„krčmu“ v Detěniciach a počas víkendu si prezreli mestá  Kutná Hora a Praha. 
Na záver tejto odbornej stáže žiaci pripravili raut, ktorý bol celý v ich réžii – výber a príprava jedál, 
výzdoba, naaranžované ponukové stoly. V tejto atmosfére im vedenie družobnej školy odovzdalo 
certifikáty o absolvovaní odbornej stáže a bol im vydaný Europass – Mobilita. 
Ďalšími aktivitami projektu bolo šírenie získaných skúseností zo stáže. Účastníci prezentovali svoje 
pôsobenie v Poděbradoch nástenkami, besedami a aj prakticky prezentovali svoje získané 
vedomosti a zručnosti z českej kuchyne, keď v prevádzke školy Čierny Orol uskutočnili Dni českej 
kuchyne. 
 
Zoznam žiakov, ktorí sa zúčastnia stáže v Poděbradoch v dňoch 11.10.- 24.10.2015: 
 
1. Kristína Fujdiarová II.C 
2. Mariana Kotlárová II.C 
3. Kristián Marek III.C 
4. Filip Suja  III.P 
5. Martin Martinček III.P 
6. Erik Bábel  III.P 
7. Júlia Lakatošová III.P 
8. Adam Nguyen Van III.P 
9. Miroslava Plavuchová IV.H 
10. Dominika Balogová III.H 

11. Erika Rajtúková III.H 
12. Janka Záhorská III.H 
13. Eliška Tóthová  III.H 
14. Frederika BartalošováIII.H 
15. Ivana Belicová  III.H 
 
Sprevádzajúci pedagógovia: 
1. Petra Rapčanová MOV 
2. Alžbeta Gyuricsicsová MOV 
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Erasmus+ 2016 
 

7. Eger č. 2016-1-SK01-KA102-022316 
 

Podnetom pre realizáciu projektu programu Erasmus+ KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pod 
názvom „Stáž žiakov gastronomických odborov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v 
Rimavskej Sobote v partnerskej škole v Egri“ bola a je dlhodobá a prehlbujúca  spolupráca s 
partnerskou školou a zároveň výborné spätné väzby z realizácie posledného projektu zameraného 
na mobilitu žiakov. Ďalším dôvodom realizácie tohto projektu bolo umožniť žiakom zo sociálne 
menej podnetného prostredia, ktorým finančná situácia neumožňuje spoznávať iné krajiny. Okrem 
získaných nových odborných zručností tak spoznali tak prostredie zahraničnej partnerskej školy, 
nadviazali nové kontakty a priateľstvá.    
Hlavnou aktivitou projektu bolo uskutočnenie dvojtýždennej odbornej praxe žiakov v strediskách 
odbornej prípravy partnerskej školy v Egri v Maďarsku. Jej cieľom bolo podporiť ďalšiu odbornú 
prípravu žiakov na získanie nových vedomostí a zručností z maďarskej gastronómie, na získanie 
skúseností s prácou v zmenených podmienkach. 
Cieľovou skupinou stáže bolo 16 žiakov študijných odborov hotelová akadémia, kuchár a čašník. Stáž 
sa uskutočnila v dňoch 9. - 22.10.2016 v Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari 
Szakkӧzépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma.  
Účastníci získavali nové vedomosti a zručnosti  z maďarskej gastronómie v  strediskách praktického 
vyučovania partnerskej školy - v reštaurácii a kuchyni Junior, pekárni, cukrárskej dielni a v cvičnej 
kuchyni podľa vopred pripraveného pracovného programu. Vedomosti si doplnili aj odbornými 
exkurziami vo vinárskych závodoch a pivniciach, v miestnych hoteloch a rekreačných strediskách, 
ktorými je mesto Eger a jeho okolie známe. V mimopracovnom čase sa stretávali so žiakmi 
partnerskej školy a s nimi spoznávali mesto Eger a jeho okolie, spoločne si zašportovali a tak 
nadviazali nové kontakty a priateľstvá. Mentorom stáže zo strany prijímajúcej organizácie bola 
zástupkyňa riaditeľa Judit Fiser Molnárné, ktorá zabezpečovala pracovný program účastníkov. 
Žiakov na stáži sprevádzali dvaja pedagogický zamestnanci vysielajúcej školy,  ktorí sledovali 
odbornú prípravu žiakov, pripravovali program mimopracovnej činnosti a dohliadali na nich vo 
voľnom čase. Na konci stáže žiaci predviedli svoje získané zručnosti na záverečnom raute, ktorého 
sa zúčastnili aj riaditelia oboch škôl. Boli im odovzdané certifikáty o absolvovaní stáže a Europass – 
Mobilita. 
Po návrate žiaci prezentovali svoje skúsenosti zo stáže nástenkami, článkami, besedami medzi 
rovesníkmi a pedagógmi. Podieľali sa  pri organizovaní Týždňa maďarskej kuchyne v oboch školských 
reštauračných zariadeniach.  
Účastníci hodnotili priebeh a výsledky stáže veľmi pozitívne. Boli splnené všetky ciele dané v 
projekte, naplnený pracovný plán. Účastníci sú bohatší o odborné ale aj osobné skúsenosti 
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Naše zážitky zo stáže v Egri.  
 
Keď sme sa dozvedeli, že škole schválili projekt v rámci programu ERASMUS+,  v rámci ktorého sa 
mala uskutočniť stáž v Egri v našej partnerskej škole, viacerí sme sa s radosťou do nej prihlásili. 
Prihlásilo sa nás veľa, no vybrali len šesťnástich. Deviateho októbra sme sa stretli pred školou, kde 
nás vyzdvihol autobus a vyštartovali sme do Egru. V autobuse počas cesty sme sa rozprávali o našich 
očakávaniach spoznať maďarské zvyky, získať nové vedomosti z oblasti maďarskej gastronómie, 
nadviazať nové kontakty a spoznať mesto Eger. 
 Dorazili sme sem v podvečer 9.10.2015, kde nás s radosťou privítal osobne pán riaditeľ prof. 
Dr. Vasas Joachim a pani zástupkyňa Judit Molnárné Fiser s pedagógmi. V pondelok , náš prvý 
pracovný deň, sme boli preškolení z BOZP a zadelili nás do rôznych pracovísk, kde nás zoznámili s 
majstrami a popoludní sme sa vybrali na prehliadku mesta. V jednotlivé dni sme spoznávali 
jednotlivé maďarské jedlá a výrobky, ktoré sme následne pripravovali v školskej reštaurácii, cvičnej 
kuchynke, pekárni a v cukrárskej dielni. Poobede sme mali rôzne programy ako napríklad prehliadka 
vinárskych pivníc a návšteva rôznych luxusných hotelov a kultúrnych pamiatok. Po večeroch sme si 
chodili zašportovať s domácimi žiakmi do ich telocvične. Cez víkend sme sa poriadne vyšantili a 
oddýchli v termálnej vode. Nasledujúci týždeň sme boli navštíviť egerský hrad s pevnosťou s bohatou 
históriou. Začiatkom týždňa sme mali deň varenia v kotlíku. Varili sme napr. palóc polievku a veru 
sa nám vydarila na výbornú. Poobede sme boli na ochutnávke egerských vín a čo to sme sa priučili i 
someliérstvu . Navštívili sme aj marcipánové múzeum, ktoré sa nám veľmi páčilo a mali sme možnosť 
vidieť krásne marcipánové diela. Posledný pracovný deň sme prichystali záverečný raut a poďakovali 
sa našim hostiteľom. Pripravili sme maďarské jedlá, ktorých prípravu sme si osvojili pomocou 
maďarských majstrov. Počas rautu sme aj miešali rôzne miešané nápoje, flambovali palacinky a na 
želanie našich maďarských priateľov sme im pripravili aj naše slovenské halušky. Prišiel nás pozrieť 
aj náš pán riaditeľ PaedDr. Bagačka. Raut skvele dopadol, všetci boli spokojní a dobre sa bavili. No a 
v sobotu 23.10. 2015 ráno nastalo lúčenie a nám sa ani nechcelo nastúpiť do autobusu, ktorý pre 
nás prišiel. Tie dva týždne rýchlo uleteli a my sme bohatší o skúsenosti zo zahraničnej stáže. 
Odporúčame všetkým, ktorým sa vyskytne možnosť sa nejakej zahraničnej praxe zúčastniť, aby to 
využili a šli. 
 
Účastníci stáže 
1. Hroncová Nikola    
2. Oláh Zsolt     
3. Györgyová Kristína   
4. Šimonová Laura    
5. Ostranská Veronika   
6. Forgáčová Bibiana    
7. Chichová Erika   
8. Jakabová Veronika   
9. Švihlová Kristína     
10. Medveď Erik    

11. Slovák Peter    
12. Farkaš Dalibor    
13. Kökeny Patrik    
14. Kováč Dávid    
15. Šaligová Kristína   
16. Gyömbérová Katarína  
 
Sprevádzajúce osoby: 
1. Judita Melišíková   
2. Ferdinand Balogh 
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Erasmus+ 2017 
8. Kolín 2017 č. 2017-1-SK01-KA102-035154 

 
Podnetom pre realizáciu projektu programu Erasmus+ KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pod 
názvom „Zručnosti bez hraníc - stáž žiakov v partnerskej škole v Kolíne“ /Skills Without Borders - 
placement of students in the partner school in Kolin/ bola a je dlhodobá a prehlbujúca  spolupráca 
s partnerskou školou a zároveň výborné spätné väzby z realizácie posledných dvoch projektov 
zameraných na mobilitu žiakov. Cieľom tohto projektu bolo umožniť 12 žiakom Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote rozvíjať svoje odborné vedomosti a zručnosti v 
kvalifikácii predavač v zahraničí v stredisku praktického vyučovania partnerskej školy spoločne s jej 
žiakmi. Väčšina žiakov bola na zahraničnej stáži prvýkrát , a tak okrem získaných nových odborných 
zručností spoznali zaujímavé miesta novej krajiny, prostredie zahraničnej partnerskej školy, 
nadviazali nové kontakty a priateľstvá a rozvinuli svoje sociálne zručnosti a komunikačné schopnosti.    
Hlavnou aktivitou projektu bola realizácia dvojtýždennej odbornej praxe žiakov v stredisku odbornej 
prípravy partnerskej školy v Kolíne v Českej republike. Cieľovou skupinou mobility bolo 12 žiakov 
študijných odborov obchodný pracovník, podnikanie v remeslách a službách, spoločné stravovanie 
a dvaja sprevádzajúci pedagógovia. Stáž sa uskutočnila v dňoch 5. - 18.11.2017 v Kolíne v prijímajúcej 
organizácii Střední školy obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42. 
Účastníci získavali nové odborné vedomosti a zručnosti  v oblasti obchodu a služieb  v stredisku 
praktického vyučovania partnerskej školy - hypermarkete Tesco podľa vopred pripraveného 
pracovného programu. Tento program bol pripravený učiteľmi praktického vyučovania oboch škôl a 
vychádzal z učebných osnov a kvalifikačných štandard Národnej sústavy kvalifikácií Českej republiky 
pre kvalifikáciu predavač. Žiaci boli zapojení do pracovného vyučovacieho procesu spolu so žiakmi 
partnerskej školy pod vedením učiteľov z oboch škôl. Žiaci sa naučili orientovať sa v tovaroznalectve, 
skontrolovať kvalitu tovaru, dokladať, prestavovať tovar na predajnej jednotke, obsluhovať strojové 
a prístrojové zariadenia, poskytovať poradenskú službu zákazníkom a doplnkové služby. Na stáži 
účastníkov sprevádzali dvaja pedagogickí zamestnanci vysielajúcej školy,  ktorí viedli a sledovali ich 
odbornú prípravu, pripravovali program mimopracovnej činnosti a dohliadali na nich vo voľnom 
čase. V mimopracovnom čase spoznávali mesto Kolín, jeho pamätihodnosti a súčasnosť, ale aj ďalšie 
mestá ako Kutnú Horu, Poděbrady, Kouřim, Prahu, stretávali sa so žiakmi partnerskej školy, spoločne 
si zašportovali, zúčastnili celodennej výchovno-vzdelávacej aktivity, a tak nadviazali nové kontakty 
a priateľstvá. Mentorom stáže zo strany prijímajúcej organizácie bola riaditeľka školy Mgr. Zdeňka 
Pavlíková, ktorá zabezpečovala všetky praktické záležitosti stáže a pobytu. Na konci stáže žiaci boli 
ohodnotení učiteľmi za úroveň získaných zručností a vedomostí v hodnotiacom zázname, boli im 
odovzdané certifikáty o absolvovaní stáže a Europass – Mobilita. 
Po návrate žiaci prezentovali svoje skúsenosti zo stáže nástenkami, článkami, besedami medzi 
rovesníkmi a pedagógmi. Priebeh a výsledky stáže hodnotili veľmi pozitívne Boli splnené všetky ciele 
dané v projekte, naplnený pracovný plán. Účastníci sú bohatší o odborné ale aj osobné skúsenosti. 
Získali kompetencie, ktoré im uľahčia vstup na trh práce i v rámci európskeho priestoru. 
 Upevnili sa aj vzájomné partnerské vzťahy medzi oboma partnerskými školami, ktoré sa budú 
rozvíjať ďalšími spoločnými akciami. 
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Opäť ďalšia úspešná zahraničná stáž žiakov „Modrej školy“. 
 
Stredná odborná škola obchodu a služieb už od roku 2006  v rámci Programu celoživotného 
vzdelávania zorganizovala deväť odborných zahraničných stáží pre svojich žiakov. Väčšina týchto 
stáží bola realizovaná na pracoviskách praktického vyučovania partnerských škôl v Maďarsku 
a Česku. 
Aj v tomto roku škola získala grant v rámci programu ERASMUS+  a po dvoch rokoch, keď boli 
realizované stáže pre žiakov gastronomických odborov, sa rozhodla vyslať do zahraničia žiakov 
študijných odborov  obchodný pracovník a podnikanie v remeslách a službách. 
Tento krát 12 žiakov a 2 pedagógovia smerovali na 16 dní do Česka do mesta Kolín, kde sídli 
partnerská škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42, aby sa začlenili do jej vyučovacieho 
procesu. Pracovný program prebiehal na pracovisku praktického vyučovania v Tescu Kolín, kde sa 
účastníci spolu so žiakmi partnerskej školy a ich majsterkou bez problémov začlenili. Pracovali 
v oddelení textilu, domácich potrieb, elektra, hračiek, drogérie, ovocia a zeleniny, potravín, 
chladeného a mrazeného tovaru. Vybaľovali a doplňovali tovar, kontrolovali cenovky a záručné 
doby, predávali za pultom mäsové výrobky a lahôdky, naučili sa tvarovať rôzne druhy pečiva 
a zapletať vianočky v pekárni. Každý žiak počas stáže prešiel viacerými úsekmi a získal tak mnoho 
nových vedomostí a zručností. 
Partnerská škola pripravila aj bohatý mimopracovný program, a tak účastníci navštívili kúpeľné 
mesto Poděbrady a jeho Polabské múzeum, Kutnú Horu s kostnicou a Chrámom sv. Barbory, 
kouřimský skanzem. Veľmi vydarený bol celodenný výlet do Prahy, kde navštívili Pražský hrad 
s Chrámom sv. Víta a Zlatou uličkou, Staromestské námestie s Orlojom a Václavské námestie. 
Samozrejme spoznali mesto Kolín, jeho pamätihodnosti a históriu, zaplávali si v jeho Vodnom svete, 
zahrali bowling, v Mestskom divadle pozreli muzikál „Noc na Karlštejne“ v podaní brnenského 
divadla. Počas návštevy partnerskej školy si prezreli nielen priestory a učebne, ale zahrali aj 
s domácimi žiakmi priateľský zápas vo florbale. Spolu s nimi sa zúčastnili aj kultúrno-vzdelávacieho 
zážitkového projektu Exit Tour. 
Záver pracovnej časti stáže patril jej vyhodnoteniu. Žiakom poďakovala riaditeľka Tesca a naplnenie 
cieľov stáže stanovených v projekte zhodnotila riaditeľka prijímajúcej školy a súčasne mentorka, 
ktorá žiakom odovzdala dokumenty Europass - Mobilita  a Osvedčenie ECVET. 
 
Zoznam účastníkov: 
Agnesa Babičová 
Viktória Boľfová 
Kristián Horváth 
Daniel Kováč 
Martin Kožiak 
Ján Láska 
Martin Lipták 
Bronislava Mlinárová 

Jakub Oleríny 
Viktória Porubiaková 
Serena Šerešová 
Kristína Švihlová 
 
Sprevádzajúce osoby: 
Ing.Tamara Filadelfiová 
Bc. Zuzana Chamulová 
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