
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

SOŠpoľnohospodár. a služieb na vidieku

Kukučínova 23, 040 01 Košice

https://sospasnavkosice.edupage.org/

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Slovenská asociácia kvetinárov a 㨹�oristov 
Krajská zložka živnostenskej komory

Brezová 2 
92101 Piešťany 
Kukučínova 23 
040 01 Košice

www.sakf.sk

Podujatie

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook

Názov podujatia

Vianočné inšpirácie



konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda
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SOŠPaSnaV, Kukučínova 23, Košice 

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

13 12 2016

Dátum podujatia - koniec

13 12 2016

Miesto podujatia



Ing. Eva Lovíšková

+421911195718

evalov57@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Celoslovenská súťaž odborných zručností vo viazaní a aranžovaní kvetín               " Vianočné 
inšpirácie " -  ma za cieľ vyhľadávať talentovaných žiakov stredných odborných škôl, rozvíjať 
ich talent, podporovať odbornú erudíciu a profesijnú zručnosť potrebnú pre zvládnutie 
odbornej problematiky budúceho povolania a ich aktívne zapojenie do pracovného procesu 
- zvýšenie zamestnanosti . Súťaže sa zúčastňuje  6 - 7 SOŠ z celého Slovenska a  21 - 26 
žiakov. Súčasťou podujatia aj workshop pre učiteľov, majstrov OV, zástupcov zmluvných 
podnikov, členov SAKF, živnostenskej komory, VUC a sponzorov. Žiaci predvedú svoju 
zručnosť, kreativitu a talent v štyroch súťažných úlohách. Výsledné práce sú následne 
sprístupnené pre širokú verejnosť v rámci " Dňa otvorených dverí".

www.sospsvke.edu.sk

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

 Forms

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

