
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.
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Žilinský klub kuchárov a cukrárov SZKC
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Hotelová akadémia, Hlinská 31, 010 01Žilina

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

08 12 2016

Dátum podujatia - koniec

08 12 2016

Miesto podujatia



Miriam Blasbalgová

041/7010416, 0904416312

m.blasbalgova@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Cieľom podujatia je poskytnúť informácie pre záujemcov o štúdium na škole, ale aj 
občanom mesta prostredníctvom praktických ukážok(slávnostné stolovanie, príprava 
tradičných i netradičných jedál,  miešaných nápojov, kávy, prezentácia projektov školy). Do 
akcie budú zapojení žiaci rôznych odborov a rôznych ročníkov a naši partneri, s ktorými 
spolupracujeme pri realizácii odborného výcviku z významných hotelov a reštaurácií v 
žilinskom regióne. Očakávame, že tí, ktorí navštívia túto akciu, sa presvedčia o význame 
odborného vzdelávania a získajú konkrétne informácie o budúcom zameraní uchádzača o 
štúdium na našej škole.

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia

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



www.hazilina.sk

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Webová stránka podujatia (ak existuje) pre viac informácií

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

