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Naša škola 

Patrí medzi najstaršie školy v Košiciach.  

Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať žiakov, a tým 

pripraviť žiaka na budúci jeho profesijný život 

v dospelosti pre povolania v oblasti  gastronomických 

služieb, hotelierstva, cestovného ruchu, služieb v oblasti 

podnikania a na ďalšie štúdium na vysokých školách 

s  príslušným zameraním. Škola sa v priebehu 

posledných rokov menila a má tendenciu stať sa 

modernou školou, ktorá si vybuduje status najvyššej 

kvality, kde má rezonovať výchova spojená so 

vzdelávaním a zvyšujúcimi sa požiadavkami na trhu 

práce. Prioritou je Systém duálneho vzdelávania – 

študent dostane štipendium, garantované pracovné miesto 

a atraktívne študijné a učebné odbory:   

ŠTUDIJNÉ ODBORY - /s maturitou/: 

2950 M  poradenstvo vo výžive 

6442 K  obchodný pracovník 

6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu 
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6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu 

zameranie letuška/steward 

6444 K  čašník, servírka 

6445 K kuchár    

UČEBNÉ ODBORY - /3-ročné UO, absolvent získava 

výučný list/:  

6460 H  predavač 

6445 H  kuchár 

6444 H  čašník, servírka 

 

UČEBNÉ ODBORY -  /UO, absolvent získava výučný 

list nižšieho stupňa/:  

3161 F Praktická žena 

 NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - /pre absolventov 

príslušných učebných odborov/ 

6403 L podnikanie v remeslách a službách  



 5 

Výhody štúdia u nás: 

 

Atraktívne študijné odbory 

• Vysoký kredit v rámci gastro škôl 

• Práca na zaujímavých projektoch, zahŕňa: 

• Spoznávanie nových krajín a destinácií 

• Budovanie priateľstiev 

• Možnosť cestovať  

• Moderne zariadené učebne (IKT) 

• Neobmedzený prístup k internetu 

• Pripojenie na WiFi 

• Školský bufet 

• Športove podujatia, Oslavy Dňa detí, floorbal 

• Reprezentatívne akcie školy 

• Možnosť presadiť sa aj v zahraničí a mnoho iných... 
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Krúžková činnosť 2021/2022 

 
Krúžok: 
 
 Maturuj z ANJ  Pallayová 
 Florbalový    Blaško 
 Športové hry    Dzurko 
 Fitness   Papuga 
 Rečnícky   Mikovčík 
 Pomôž si Pc    Slichová 
 Múčnych jedál  Lacková 
 Sladké variácie  Špilárová 
 Miešané nápoje   Jurtinusová 
 Regionálna kuchyňa   Kateržabeková 
 Bocatino  časopis  Dulová 
 Spoznaj krásy Francúzska Borovská 
 Programovanie rýchlo a ľahko Trnka 
 Pilates   Jančovičová 
 Potulky po Košiciach  Rostášová 
 Carving   Köverová 
 Zdravo a kreatívne  Jančová 
 Studená kuchyňa   Korecká 
 Umenie gastronómie   Szabóová 

 
 

KEYS TO SUCCESS 

Od 1.9.2019 do 31.8.2022 je naša škola súčasťou 
projektu Erasmus+ - Keys to Success, ako partner 
Francúzskeho koordinátora - LPO Etienne Oehmichen 
Chalons en Champagne -  a talianskej strednej odbornej 
školy - Istituto Istruzione Superiore San Benedetto.  
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Ciele projektu: 

 rozvinúť sociálne, jazykové a profesionálne 

zručnosti našich žiakov v oblasti cateringu, 

obzvlášť u našich zraniteľných 

a znevýhodnených žiakov. 

 Pomôcť žiakom komunikovať v anglickom 

jazyku a precvičiť si ústne komunikovanie v 

tomto jazyku. 

 Identifikovať prekážky a povzbudiť 

spoločenskú inklúziu prostredníctvom kontaktu 

s inými kultúrami a iným know-how v oblasti 

gastronómie a hotelov vo všeobecnosti. 

 

 vytvoriť prostriedky nápravy ako následok 

pozorovania iných metód a spôsobov riešenia 

problémov. 

 

 Predstaviť nové zručnosti, komunikačné 

zručnosti /interkultúrne, jazykové, digitálne/ 

a nakoniec podporiť autonómiu a sebaistotu 

v žiakoch. 
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Prvé stretnutie v Košiciach 

/8. – 15. december 2019/ 

Náš projekt sa začal prvou mobilitou tu v 

Košiciach.  

Privítanie sa konalo v priestoroch našej školy za 

prítomnosti vedenia. Následne boli študenti rozdelení do 

dvoch tímov, nasledovala prehliadka školy.               

 

Po krátkom spoznávaní sme našich hostí previedli 

miestami, kde naši žiaci vykonávajú odborný výcvik: do 

hotela Yasmin a Double Tree by Hilton. Tu im personál 

sprístupnil areál izieb. Ďalej sme pokračovali spoločným 

obedom. Program bol veľmi zaujímavý a neskôr sa tímy 

vybrali do Kongresového hotela Košice. 
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Na druhý deň sme mali naplánovaný výlet do Nestville 

Parku v Hniezdnom. Nachádza sa tu slovenský liehovar 

na whisky. Absolvovali sme prehliadku v ANJ jazyku,  

videli sme rôzne spôsoby výroby whisky a na záver 

nesmela chýbať ochutnávka čokolády.  

Tretí deň sme začali workshopom v škole, kde Francúzi, 

Slováci a Taliani predstavili svoju národnú kuchyňu.  

Po obede, pripravenom v duchu tradičných slovenských 

jedál /pirohy,  kapustnica, lokše, kyslá kapusta, červená 

dusená kapusta, slivkové knedle a pod./, sme si naše 

skúsenosti preverili formou zábavného kvízu. 

Víťazi Taliani dostali špeciálny darček: malý plechový 

espresso hrnček s logom Erasmus+. Všetci účastníci 

dostali balíček našich tradičných čokolád, oblátok a 

cukríkov.  
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Deň štvrtý – 

výlet do Vysokých Tatier, majestátny Hrebienok 

a famózna časť katedrály Notre Dame, vytesaná v  ľade... 

to bol nezabudnuteľný zážitok asi pre všetkých. 

Ďalej nasledovala krátka túra kaskádami za Bílikovou 

chatou, hoci niektorí účastníci zostali pri teplom pri čaji. 
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Piaty deň sme ukončovali opäť workshopom. Účastníci 

dostali kópiu Conversation Guide, kde sa nachádzali 

bežné frázy, ktoré môžu cudzinci použiť, ak sú v cudzej 

krajine, aby prežili. Frázy boli písané v angličtine, 

slovenčine, taliančine a francúzštine.  Študentov sme 

„zamiešali“ tak, aby sa v každej nachádzal Slovák, 

Francúz aj Talian. Ďalej nasledovala „role-play“ – 

situačné scénky... Počas tejto aktivity vzniklo veľa 

zaujímavých a zábavných dialógov. A na záver nesmel 

chýbať opäť  slávnostný obed... 
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Šiesty deň – pomaly sa blížil koniec nášho stretnutia, 

ktoré sme si všetci veľmi užívali. Absolvovali sme v ANJ 

prehliadku historických  Košíc, ako aj Katedrály sv. 

Alžbety, i keď počasie bolo hmlisté a daždivé. Pozreli 

sme si  najvýznamnejšie košické pamiatky a vypočuli 

sme si zaujímavé príbehy. A takto to vyzeralo... 
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Stretnutie prebehlo úspešne a bezpečne, boli sme radi, že 

študenti odhodili zábrany a začali medzi sebou veľmi 

rýchlo komunikovať, hoci niekedy tam bola obrovská 

jazyková bariéra. I keď  sme našli len 12 rodín, ktoré 

hostili 6 talianskych a 6 francúzskych študentov, ďalší 

zahraniční študenti museli bývať v hoteli, kde boli pod 

dohľadom tal. a francúzskych učiteľov. Naši žiaci, ktorí 

si neváhali vziať zahraničných žiakov k sebe domov, sa  

o nich starali s láskou, toleranciou a zodpovednosťou, 

popri tom prezentovali aj našu  slovenskú pohostinnosť.  

Počas skoro celého týždňa sme mali možnosť vidieť, ako 

študenti všetkých troch kultúr spolu vychádzali. Čo sa 
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odrazilo na ich hravosti, speve, či zábave. Tiež sa naučili 

veľa o národných kuchyniach iných krajín.  

Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí nám pomohli 

naplánovať a zorganizovať toto podujatie, osobitná 

vďaka patrí pánovi riaditeľovi Mgr. J. Miglecovi, potom 

ZRŠ Ing. M. Zetekovej, Mgr. Romanovi Blaškovi,  ďalej: 

Mgr. Martine Pallayovej, Mgr. Márii Vaľkovej, Mgr. 

Zuzane Rusinovej, MVDr. Erike Brnovej, PhDr. Lenke 

Borovskej, a majstrovi/majsterkám OV - Mária Matisová, 

Bc. Ľudomila Palinčárová, Jozef Csorosz, Mgr. Andrea 

Jančová,  Ľubomíra Koverová, Bc. Ľubica Korecká, 

Alžbeta Lacková… Úprimné poďakovanie patrí 

hosťujúcim žiakom a ich rodičom: Laura, Klaudia, 

Roland, Jana, Vanessa, Enrico, Salim, Richard, Marcel, 

Laura a Simona, a samozrejme ďakujeme Evke, našej 

pomocnej ruke pri plánovaní, organizovaní a realizovaní 

stretntia... ďaka vám to všetko prebehlo hladko, bezpečne 

a všetci sme si tento výnimočný týždeň užili. 

 

  Ešte raz: „Ďakujeme!“ 😊😊 
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Druhé stretnutie v Cassine, Taliansko 

/3. – 10. apríla 2022/ 

Druhé projektové stretnutie sa začalo vrelým privítaním  

zo strany vedenia školy, zamestnancov a mnohých 

študentov, ktorí sa podieľali na príprave projektu v 

Cassine. Pani riaditeľka Maria Venuti vyslovila vďaku a 

nádej, že takéto projekty prispejú k lepšiemu poznaniu a 

pochopeniu iných kultúr a zdôraznila dôležitosť 

zachovania mieru, posilnenia tolerancie v Európe. 

Následne všetky tri partnerské školy predstavili svoje 

školy formou prezentácie. Slávnostný obed sme mali 

zabezpečený v školskej reštaurácii, a potom naše kroky 

smerovali do opátstva Montecassino. 
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Druhý deň – návšteva Ríma a jeho nezabudnuteľné, 

skvostné, dych berúce pamiatky, ako sú napr.:  

Piazza San Pietro, Castel San Angelo, Piazza Navona, 

Panteón, Parlament, Via del Corso, Via Condotti, Piazza 

di Spagna, Fontana di Trevi, Oltár národa, Rímske fórum 

a Koloseum. Bola to vyčerpávajúca, ale obohacujúca 

skúsenosť. 
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Tretí deň nás čakali aktivity v škole ako sú: puzzle s 

témou národných kuchýň, študenti vytvárali prezentácie 

národných kuchýň.  

Zaujímavosťou, s ktorou nik nerátal,  bola 

geografická prednáška o regióne, ktorú pripravil 

a odprezentoval učiteľ geografie v talianskej škole. 

V rozhovore pre miestny rozhlas sa k pani riaditeľke M. 

Venuti pripojil aj Julien Wendling, vedúci francúzskeho 

tímu a koordinátor projektu, spolu s Martinou Pallayovou, 

našou učiteľkou angličtiny. Poslucháčom sme predstavili 

náš projekt, jeho ciele a naše dojmy...rozhovor bol 

vysielaný online a môžete si ho pozrieť kliknutím na link 

na stránke školy v sekcii Erasmus +.  
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Štvrtý deň - Pompeje, ochutnávka pravej neapolskej 

pizze a miest ako sú: Galleria Umberto, Teatro San Carlo, 

Piazza del Plebiscito, Piazza Municipio-Maschio 

Angioino, Via Tribunali.  

Piaty deň – návšteva radnice, kde sme boli privítaní 

primátorom mesta. Bola to pre nás obrovská česť, 

nakoľko sme sa ako prví návštevníci dostali na tieto 

miesta po krutom 2-ročnom období pandémie. Potom 

sme navštívili Archeologické múzeum, Rímsky 

amfiteáter a hrobku Ummidia Quadratilla, ako aj 

Vojnový cintorín.  
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Sobotu strávili žiaci s rodinami, mali možnosť ďalej 

vychutnávať taliansku domácu kuchyňu, kultúru. 

Niektorí učitelia ostali so žiakmi ubytovanými v hoteli 

v Cassine a pozreli si mesto, ostatní učitelia išli na výlet 

do Gaety, krásneho mesta na pobreží.  

 

 Stretnutia sa zúčastnili učitelia Mgr. Martina Pallayová, 

Mgr. Mária Vaľková, Mgr. Matej Papuga a 12 žiaci 

viacerých tried našej školy /Laura, Samo, Petra, 

Veronika, Bianca, Kristína, Evka, Žofia, Zuzka, 

Maximilián, Salim, Simona/. Počas tohto stretnutia bola 

polovica našich študentov ubytovaná v rodinách, druhá 

polovica v hoteli, pod dohľadom učiteľov práve kvôli 

pandémii.  
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Študenti, ubytovaní v rodinách si užívali pravú taliansku 

pohostinnosť a starostlivosť. Študenti ubytovaní v hoteli 

sa naučili spoliehať sa na seba a spolupracovať medzi 

sebou. Všetci študenti museli neustále hovoriť v ANJ, čo 

ich prinútilo prirodzene sa zlepšovať sa v cudzom jazyku.   

Pondelkové a piatkové aktivity boli pre Talianov 

najlepšími dňami, kde ukázali svoju povahu a mentalitu, 

svoj temperament a veľké srdce. Určite sme nečakali také 

hlučné, priateľské, láskyplné a srdečné privítanie.   

Čo nás zaujalo, bola iniciatíva talianskeho partnera 

zdôrazniť dôležitosť mieru, tolerancie a lásky vo svete v 

súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorá vypukla mesiac 

pred týmto stretnutím. Tieto myšlienky sa opakovali 

každý deň, či už to bol uvítací príhovor riaditeľky, alebo 

aktivity školského tímu, kde sa zmiešané tímy volali 

LÁSKA, MIER, SLOBODA, alebo naša návšteva 

starostu či návšteva vojnového cintorína. Vďaka tomu si 

väčšina študentov uvedomila, aké majú šťastie, že žijú  

v mieri... 

Historické a kultúrne pamiatky, rôzne stretnutia, famózna 

kuchyňa, neskutočné zážitky...toto všetko sme si priniesli 

z tohto stretnutia. Zo strany študentov sme už 
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zaznamenali niekoľko žiadostí o náš ďalší potenciálny 

projekt. Celkovo považujeme druhé stretnutie za veľmi 

prospešné pre študentov, učiteľov a školu a sme si istí, že 

splnilo naše očakávania. Všetci sa chceme poďakovať 

všetkým zamestnancom talianskej školy, najmä Márii 

Venuti, Luigimu, Gabrielle, Claudiovi, Marilene, a 

rodinám a študentom za pohostinnosť, starostlivosť a 

lásku, s ktorou sa k nám správali celý týždeň.  
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Tretie stretnutie v Chalons en Champagne 

/01. – 08. mája 2022/ 

Posledné stretnutie prišlo veľmi rýchlo - len tri týždne po 

Taliansku, takže na plánovanie a organizáciu nám 

nezostávalo príliš veľa času, no zvládli sme to. 

Prvý deň už tradične začal uvítacím príhovorom riaditeľa 

školy, prezentáciou týždenného programu a predstavením 

všetkých troch škôl. Francúzski učitelia nás vzali na 

"Tour de School", kde sme žasli nad obrovskými 

priestormi školy a jej vybavením. Po obede sme sa túlali 

ulicami mesta Chalons a vydali sme sa na plavbu loďou 

po miestnej rieke, s historickým výkladom.  
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Druhý deň – výlet do Paríža. Paríž sme nemohli  

vynechať,  nakoľko zážitky z pohľadu na Eiffelovu vežu 

sú na nezaplatenie.  

V blízkosti „Eiffelovky“ neobedujeme predsa každý deň. 

Potom nás čakala plavba loďou po Seine.  Bol to 

fantastický zážitok s nádherným výhľadom na vežu, 

Louvre, Notre Dame a množstvo ďalších pamiatok. Naše 

kroky smerovali aj do centra mesta, užili si Champs 

Elisee. Mohli sme si pokojne užívať nákupy, kávu, 

zmrzlinu, obchodíky so suvenírmi, ... 

 

 

 



 24 

Tretí deň sa niesol v znamení kreativity a 

zdravia. Študenti opäť pracovali v zmiešaných tímoch, 

ich úlohou bolo vytvoriť portrét z ovocia, alebo zo 

zeleniny, alebo len z kuchynského riadu, príborov, alebo 

z ich kombinácie.  Napriek tomu, že boli v skupinách 

zmiešaných národností, vkusu, názorov, darilo sa im 

veľmi dobre. Následne, na všetkých troch školách,  všetci 

študenti, rodičia a učitelia hlasovali online za najlepší 

výtvor. 

Medzitým naši koordinátori všetkých troch skupín mali 

stretnutie, na ktorom sme sa venovali otázkam príprav 

finalizácie celého projektu a spracovania záverečnej 

správy. 
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4. deň – Exkurzia  do Rheims, medzizastávka vo 

viniciach Verzenay, a famózna vínna pivnica 

POMMERY. S nadšením sme nasávali informácie o 

histórii spoločnosti a výrobe šampanského.  Po obede  

sme navštívili krásnu katedrálu v Rheims, potom sme 

mali voľný program.  
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Piaty deň bol najaktívnejší. Vyzeral približne takto:  

Študenti boli rozdelení do troch skupín 

zmiešaných národností a čakali ich tri rôzne 

aktivity. Analýza zmyslov, ktorú väčšina z nich nikdy 

nezažila, bola veľmi zaujímavá, pretože účastníci sa 

podieľali na analýze vône, chuti, dotyku, sluchu a 

zraku... analyzovali vzorky potravín a nápojov a zhodli sa 

na tom, že aktivita je skvelá a poučná. Ďalšia úloha 

zahŕňala trochu športu, mimiky, rovnováhy a veľa 

zábavy. Študenti si vylosovali kuchynský riad napísaný 

na kuse papiera, museli ho mimikou a gestami definovať 

svojmu partnerovi, ktorý po uhádnutí, musel bežať s 

pohármi naplnenými vodou ku stolu, vziať riad a priniesť 

ho späť do skupiny. Samozrejme, že mnohí žiaci ostali 

mokrí a veľa sa nasmiali. Aktivita 3 bola veľmi užitočná, 

dokonca aj pre učiteľov, pretože študenti mali urobiť 

jeden z typických dezertov regiónu alebo 

Francúzska. Takže boli rozdelení do trojčlenných skupín 

a naozaj fyzicky vyrobili cesto, rozdelili ho na plech, 

naučili sa tipy a triky potrebné na tento druh dezertu a na 

pečenie a naozaj ho upiekli. Potom bol ponúknutý na 

popoludňajšej párty po rozdávaní certifikátov. Počas tejto 
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párty sme sa všetci navzájom poďakovali za účasť a 

tvrdú prácu na projekte a všetci sme sa popoludnie sme 

strávili jedením, tancom a zábavou.  

        
Žiaci strávili sobotu vo svojich rodinách, učiteľov čakalo 

mesto Troyes, plné histórie a kultúry, s množstvom 

útulných reštaurácií, kaviarní a obchodov. V reštaurácii 

sme mali možnosť ochutnať typické francúzske slané 

palacinky. Študenti nám počas celého dňa posielali 

fotografie a videá z aktivít, ktoré robili so svojimi 

hostiteľskými rodinami a my sme vedeli, že sú šťastní a v 

bezpečí. 
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Tohto stretnutia sa zúčastnili učitelia Mgr. Martina 

Pallayová, Mgr. Mária Vaľková, Ing. Mária Rostášová 

a 12  žiaci viacerých tried /Evka, Kristína, Zuzana, Petra, 

Patrik, Samuel, Simona, Natália, Tamara, Bianca, Laura, 

Kristína/. Počas tohto stretnutia boli všetci študenti 

ubytovaní v rodinách, takže mali veľké šťastie, pretože to 

je to, o čo sme sa usilovali počas celého projektu. Sme 

veľmi vďační Francúzom za to, že dokázali nájsť 

dostatok rodín na hosťovanie. Týmto spôsobom mohli 

všetci študenti bez výnimky zažiť spôsob života na 

vlastnej koži vo Francúzsku, ich kultúru, postoje, 

pohostinnosť a domáce jedlá. Počas tohto týždňa mali 

účastníci možnosť obedovať v školskej jedálni. Učitelia 

zase obedovali v školskej reštaurácii, kde sú šéfkuchárom 

a kuchármi učitelia a študenti školy, ale reštaurácia je 

otvorená aj pre verejnosť. Zistili sme, že je to veľmi 

skvelá príležitosť propagovať prácu študentov ľuďom 

mimo školy a veľmi dobrý nápad. Tiež sme museli 

priznať, že jedlo bolo chutné a aj vyzeralo ukážkovo. 

Navyše, počas toľkých aktivít, ktoré vykonávali tímy 

zložené zo zmiešaných národností, museli účastníci opäť 

používať ANJ ako cieľový jazyk, čím si uvedomili, aký 
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dôležitý je pri spolupráci s ľuďmi, ktorých jazykom 

nehovoríte. Žiaci sa priznali, že budú tráviť viac času 

učením sa a cvičením ANJ aj doma. Pochopili, že sme 

súčasťou EÚ ako plnohodnotný člen, ktorého občania 

môžu skutočne cestovať kamkoľvek v rámci Únie, usadiť 

sa a pracovať tam. Návštevy Paríža a Remeša boli pre 

účastníkov veľkým zážitkom. Každý, alebo takmer každý 

v Európe, chce raz navštíviť Paríž, mesto lásky, s 

ikonickou Eiffelovou vežou, Louvrom, Notre Dame. A 

tento sen sa splnil všetkým účastníkom, aj 

učiteľom. Naučili sme sa veľa o francúzskej histórii a 

kultúre a ich prepojení. Niektorí študenti už avízovali, že 

sa vrátia do Paríža a do Francúzska, pretože sa zamilovali 

do tamojšej kultúry a historických pamiatok. Všetci 

máme nezabudnuteľné spomienky na tieto miesta. A z 

ľudí, pretože všetci boli takí milí, starostliví a 

spoľahliví. Všetci vám chceme poďakovať, Julien, 

Sophie, Jean – Marie, Vina, Estelle, Remy a mnohým 

ďalším za všetko, čo ste urobili, aby sme sa cítili skvele, 

pretože presne tak sme sa aj cítili... 
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Fotodokumentáciu, prezentácie zúčastnených žiakov, ako 

aj informácie o projekte si môžete pozrieť na stránke 

našej školy, v sekcii Projekty.   

 

A aké pocity to vyvolalo u detí? 

´This week has been amazing. Thank you for this 

opportunity..´/Samuel L./ 

 

´I feel my communication skills in English got better. My point of 

view on French people has completely changed. I met cool people. I 

saw places I would never have the opportunity to visit. ´/Naty K./ 

 

´These projects are good because you can go to another country and 

learn about their culture. You learn to communicate in English 

better.  You meet new people and make friends.´ /Kika G./ 

 

´It was really good to see something like that.´/Veronika B. / 

 

´Thanks to this trip, I got to know Italy better and I met a lot of 

interesting people. In my opinion, it was a beautiful, educational 

experience and it is very important for everyone to explore every 

corner of the world including Italy.´/Kika Ž./  

 

´I think that exchange trips are a really good thing to experience new 

cultures, you can learn a lot there, so if u have a chance, don't think 
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about it, just go . We learned a lot about travelling and that we can 

try new food, meet new people and experience different cultures . 

Italy really opened my eyes and Sam actually started thinking about 

living there in the future. ´/Laura B., Samuel J./  

 

´Such projects are meaningful for students, because they can learn 

something about different cultures, they can practice foreign 

language, they can try to step out of their comfort zone, they can 

learn how to live on their own. And how did I feel? My feelings were 

positive - I was really happy. I was never  bored, because we always 

had some interesting program. ´/Zuzka B. / 

 

´I definitely want to go back there at least one more time . Except 

that sometimes we were cold, everything else was amazing . ´/ Žofka 

R./ 

 

´It was such and amazing experience to see how different Italy is 

compared to Slovakia. I really enjoyed this whole week in Cassino. I 

am very glad and grateful that I could experience this. One day I 

might return back to visit Italy, because it´s such a beautiful country 

and it gave me such positive vibes. ´/Peťa P./ 

 

´In my opinion something like this trip is very important because I 
met a lot of interesting people, discovered new things, found some 
interesting traditions and more.       I love traveling and   trying new 
things. / Kika Ž./ 
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Milí študenti!  

 

Vidíte, stálo to za to... 

 

Vidíme sa pri ďalšom projekte! 

 

 

 

Kontakt:  

 

SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia 

Bocatiova 1, 040 01 Košice 

Slovenska Republika 

+421 55/ 632 34 75 

+421 55/ 633 71 28 

skola@sosbocatiuske.sk, www.sosbocatiuske.sk 

mailto:skola@sosbocatiuske.sk

