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 NÁRODNÉ PROJEKTY

Editoriál redakčnej rady

 TVORIVOSŤ MLÁDEŹE A PRÁCA

Milé kolegyne, kolegovia,

S TALENTAMI

je mi cťou, že Vás touto cestou opäť môžem osloviť k spolupráci a uviesť Vám do
pozornosti množstvo dobrých aktivít, ktoré náš inštitút odborne gestoruje.

 ODBORNÉ VZDELÁVANIE
 SLOVENSKÉ CENTRUM CVIČNÝCH
FIRIEM
 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
 RÔZNE

7. O K T Ó BE R

Je obvzlášť potešiteľné, že oslovujeme nielen stredné odborné školy, ale aj základné
školy. Áno, základné školy sa stali novým cieľom záujmu v súvislosti s novými národnými
projektmi. Tešme sa z našich budúcich spoločných partnerstiev a stretnutí, lebo vytvoria
NP o na
OV väčšiu
vybral svoje
1
priestor
prezentáciu
odborného vzdelávania medzi žiakmi ZŠ a ich rodičmi,
pilotné skoly
na nové diskusie medzi pedagógmi ZŠ a SOŠ. Určite mi dáte za pravdu, že táto myšlienka
podchytenia
žiakov
k OVP2 už na základnej škole je správna. A tu je teraz priestor a
Akreditované
vzdelávanie
učiteľov
k tvorbe ŠKVP
forma
byť súčasťou
týchto nových vecí. Preto buďte pri tom s Vašou ZŠ a prihláste sa
do aktivít, ktoré sú moderným trendom rozvoja OV v systéme OVP.
Staňte sa nepilotnou

3

Želám
Vám
úspešný školský rok 2013/2014!
školou
v NP
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Vašu školu do VOTM
4
1 NP o OV vybral svoje pilotné
skoly
2 Akreditované vzdelávanie
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aktivít NP: Škola mojej
profesie a Stavebníctvo
Analýza NSK vo vybraných
krajinách EÚ
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NP RSOV
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Národný projekt o odbornom vzdelávaní vybral svoje pilotné školy.
V rámci národného projektu, zameraného na kvalitnejšie odborné vzdelávanie na základných školách, prebiehal
ESI v Abu
Dhabi
v posledných mesiacoch dôležitý
výber
49 pilotných 7škôl. Tieto základné školy sú rozmiestnené po celom Slovensku
v 7 VÚC a v najbližšej dobe budú vybavené novými odbornými učebňami fyziky, techniky a 28 z nich aj laboratóriami
Majstrovstvá SlR vo
8
bio-chémie. Zároveň prebiehal
na týchto pilotných školách
výskum zistenia súčasného stavu príčiny nezáujmu žiakov
floristike v Piešťanoch
ZŠ o SOŠ. Výskum bol realizovaný
formou
dotazníka
a
je
určený pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ. Momentálne sa
—Victoria Regia
pracuje na výbere nepilotných škôl, ktoré okrem kontinuálneho vzdelávania svojich učiteľov fyziky, techniky,
biológie, chémie a výchovných
resp.
kariérových
poradcov,
získajú nový softvérový nástroj zameraný na kariérové
50 dní
do Juvyru
2013
9
poradenstvo a identifikáciu potenciálu žiakov ZŠ. Novým školským rokom 2013/2014 štartujú aktivity, ktoré sa

venujú práci s talentami. V septembri
boli
oslovované10pilotné základné školyk účasti žiakov na súťažiach v odborných
Termínovník
súťaží
zručnostiach so zameraním na odbor maliar a inštalatér. Pre úspešnú prezentáciu žiakov na súťaži sa uskutočnil aj
2013
workshop pre učiteľov ZŠ aIntersteno
prípravou
a tréningom11prejdú aj žiaci na sústredení. Viac informácií a noviniek, čo sa
deje v našom projekte môžete nájsť na novej webovej stránke www.zsodborne.sk alebo aj našej FB/zsodborne.
Aktualizačné vzdelávanie
učiteľov CF

12

Predstavujeme 16 . MVCF

13

SCCF od septembra
on-line

14

Akreditované vzdelávanie k tvorbe ŠkVP dištančnou formou pre učiteľov ZŠ a SŠ v školskom
IPM STUDENT AWARD
15
roku 2013/2014
2013
ŠIOV spustil celoplošne v Rodinný
septembri
2013 kontinuálne
aktualizačné vzdelávanie dištančnou formou k tvorbe ŠkVP
dom VELUX
16
pre učiteľov ZŠ a SŠ (vrátane špeciálnych škôl a konzervatórií). Možnosť registrovať sa do vzdelávania – začať
vzdelávanie, je vzhľadom na
ukončenie
NP v budúcom
kalendárnom roku len do decembra 2013. Štúdium je
Finále
projektu REFUGE
17
organizované formou samoštúdia on-line formou. Dĺžka vzdelávania → max. 50 kalendárnych dní. Počet
a zamestnávatelia by 18
získaných kreditov → 14. Školy
potrebovali viac
Viac informácií na stránke:diskutovať
http://siov.cmsromboid.sk/moodle/mod/page/view.php?id=22
Nová učebnicaTechnológia 4 pre 4. roč.
ŠO kuchár
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Urobte niečo viac pre svojich žiakov. Staňte sa nepilotnou školou v národnom projekte.
Základné školy zo 7 VÚC (okrem Bratislavského) majú ešte stále možnosť stať sa súčasťou národného
projektu zameraného na kvalitnejšie odborné vzdelávanie. Do projektu sa dá zapojiť ako nepilotná škola,
ktorá okrem iného získa nový softvérový nástroj na kariérové poradenstvo a identifikáciu potenciálu
žiakov ZŠ. Pedagogickí zamestnanci nepilotných škôl, učitelia fyziky, techniky, biológie a chémie,
pedagogickí zamestnanci venujúci sa profesijnej orientácii žiakov ZŠ a učitelia pracujúci s talentovanou
mládežou sa budú zapájať do bezplatného kontinuálneho vzdelávania. Jeho obsahom budú inovatívne
a aktivizujúce metódy vo vyučovaní týchto predmetov. Okrem iného dostanú školy aj odbornú
literatúru, metodiku a možnosť pre žiakov zapojiť sa do zaujímavých súťaží. Ich víťazi sa zúčastnia na
exkurzii vo vedeckom centre v CERNe. V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa projektu ako nepilotná
škola alebo získať doplňujúce otázky, môžete sa obrátiť na mail: radoslav.ivanko@zsodborne.sk.

Zapojte Vašu školu do aktivít Národného projektu ”ZŠ pre praktický život”: “Škola mojej
profesie” a "Stavebníctvo rukami našich žiakov", zviditeľnite sa pred verejnosťou!
Do podujatia NP “Škola mojej profesie“ sa môžu zapojiť všetky základné školy - pilotné aj nepilotné.
Miesto a dátum konania: Národné tenisové centrum Bratislava, 27.-29. novembra 2013. Zapojiť sa môžu
ZŠ do 17 odborných súťaží, ktorých garantmi budú SOŠ. Súťažné propozície a prihláška bude do 15.10.
2013 na www.zsodborne.sk, uzávierka prihlášok bude 7.11.2013! Bližšie informácie získajú
pedagogickí zamestnanci školy aj na workshope, dňa 12. novembra 2013. Informácie o podujatí
poskytuje
odborný
garant
súťaže:
Ing.
Iveta
Šoltésová:
iva.soltesova@stonline.sk
Do domácej súťaže č. 5 “Stavebníctvo rukami našich žiakov” sa už prihlásili súťažiť pilotné ZŠ.
A preto prídite a povzbuďte vrstovníkov po prvý krát v spoločných tímoch žiak ZŠ a SOŠ v Národnom
tenisovom centre Bratislava 27. novembra 2013. Súťažné úlohy Vás oslovia v kategóriach: Maliar
a Inštalatér. Bližšie informácie získajú pedagogickí zamestnanci školy na workshope, ktorý sa uskutoční
dňa 14. októbra 2013 a žiaci ZŠ si vyskúšajú techniky, material a nástroje 15.októbra 2013, obe aktivity
sa zrealizujú na SOŠ v Nových Zámkoch . Informácie o podujatí poskytuje odborný garant súťaže: Mgr.
Ján Volf : volfj55@gmail.com. Vaše prípadné otázky o aktivitách NP v súvislosti so súťažami a ďalšími
cieľmi v práci s talentami zodpovie manažérka aktivity A3 národného projektu Ing. Vlasta Púchovská:
vlasta.puchovska@zsodborne.sk.

Viac na www.zsoorne.sk.

Analýza národných systémov kvalifikácií vo vybraných krajinách EÚ
V rámci NP Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií bola na základe analýzy deviatich zahraničných
vzdelávacích a kvalifikačných systémov spracovaná štúdia so závermi, ktoré možno nájsť na
www.tvorbansk.sk. To najdôležitejšie zhŕňame do 3 téz:
1. Neexistuje model, ktorý by sme mohli prebrať. Výsledkom tvorby fungujúcej NSK nemôže byť len
zoznam kvalifikácií, ale musí byť vytvorená aj domáca podporná infraštruktúra a vyškolení špecialisti
spôsobilí monitorovať trh práce.
2. Normatívnu a regulačnú silu tak pre uznávanie kvalifikácií ako aj sekundárne pre tvorbu vzdelávacích
programov musíme vložiť do kvalifikačných štandardov NSK a predovšetkým hodnotiacich
štandardov v modifikovanej podobe.
3. Súčasný prístup k tvorbe hodnotiacich štandardov treba pokladať len za prvotnú fázu riešenia
problému ako hodnotiť splnenie kvalifikačných požiadaviek. Je nevyhnutné doplniť ich hodnotiacimi
manuálmi. Tu je naopak veľký priestor pre využitie zahraničných skúseností.
.

Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania
ŠIOV začal v roku 2013 s realizáciou nového národného projektu, ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu
odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách. Do projektu by malo byť zapojených
400 stredných odborných škôl zo 7 vyšších územných celkov, 3500 žiakov a 1200 pedagogických
zamestnancov. Realizované aktivity Národného projektu smerujú k rozvoju odborného vzdelávania
a prípravy a podpore obsahovej prestavby vzdelávania na SOŠ prostredníctvom budovania spolupráce,
networkingu, vzájomného učenia sa, transferu know-how v oblasti implementácie zámeru reformy OVP,
uskutočňovania mobilít, tvorby a revízie normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti
a zvýšenia úrovne vybavenosti SOŠ. V rámci projektu bude vytvorených 21 centier odborného
vzdelávania a prípravy, na ktorých by mal byť pilotne overený systém duálneho vzdelávania a prepojenie
zamestnávateľov so SOŠ.
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NP RSOV ráta aj s podporou rozvoja kariérového poradenstva a profesijnej orientácie na SOŠ za účelom lepšej
prípravy
žiakov
na
výkon
povolania
a ich
orientáciu
na
potreby
praxe.
Ak máte záujem zapojiť Vašu SOŠ do realizácie NP Rozvoj stredného odborného vzdelávania napíšte na
kontaktnú osobu: Mgr. Michal Ištván (odborný garant aktivity 1.1.), email: michal.istvan@rsov.sk.

Slovenskí stredoškoláci na

svetovom vedeckom

podujatí

v Abu Dhabi.

14. ročník Expo – Sciences International 2013, v dňoch 13. až 19. septembra 2013 v Spojených arabských
emirátoch prezentoval vedecké projekty žiakov sveta. Opäť sa ukázala jedinečnosť a výnimočnosť podujatia,
akou je úžasnou devízou pre mladých prísť, vidieť a predstaviť svoj projekt
a porovnať výsledky
vedeckého bádania z viac ako 1500 projektami. Slováci prišli s 12-mi prácami súťaže Stredoškolskej odbornej
činnosti v kategóriách: biológia, inžinierstvo, environmentálne analýzy a environmentálny manažment,
medicína a zdravotníctvo, veda o počítačoch, technológia a biotechnológia a iné. Akcia bola zrealizovaná pod
záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, organizačným gestorom bol
partner
medzinárodného
garanta
MILSET
Štátny
inštitút
odborného
vzdelávania.
Viac o ESI na www.siov.sk.

Všetky vône, tvary a farby kvetov v Piešťanoch na majstrovstvách Slovenska vo
floristike - VICTORIA REGIA “Skills Slovakia”
O nevšedné kvetinové aranžmá sa postarali žiaci záhradníckych škôl zo Slovenska a Česka, profesionálni floristi.
V nápaditosti a kreativite nezaostávali talentovaní žiaci ZŠ. 18.-21. septembra 2013 sa konal 20. ročník
súťaže spojený s výstavou súťažných diel a sprievodnými podujatiami ako: výstava ovocia
a zeleniny,
kvetinové korzo. Hlavná téma bola: „Piešťany kvitnú už 900 rokov“. Našu pozornost pútali výstupy
stredoškolákov v kategórii „ Skills Slovakia“, víťazi získavajú bližšiu nomináciu na EuroSkills 2014 do Francúzska.
Výsledky a fotogaléria na www.siov.sk/skills-slovakia/11458s v sekcii Victoria Regia.

50 dní do Juvyru 2013!
22. ročník celoslovenského školského podujatia žiakov základných a stredných škôl opäť
v novembri. Po úspechu z roku 2012 v súťažiach „Ukáž čo vieš“ sa opätovne žiaci stredných odborných škôl
predstavia v témach Cukrár, Manikér-pedikér, Kozmetička a vizážistka, Maliar, Inštalatér a nová súťaž Skills
Slovakia - KADERNÍK.
Súbežné podujatie Národného projektu Domáca súťaž č. 5 „Stavebníctvo rukami našich žiakov“ a ukážky
súťaživosti žiakov základných škôl v motivačných súťažiach „Škola mojej profesie“ – určené pre základné školy.
Viac o aktivitách Národného projektu sa môžete dočítať v príspevku s názvom: „Zapojte Vašu školu do aktivít
NP ...“.
Podujatie sa koná 27.- 29. novembra 2013 v Národnom tenisovom centre v Aegon aréne v Bratislave.
Jednotný termín uzávierky prihlášok: do 7. novembra 2013.
Manažment výstavy pozýva vystavovateľov zo stredných odborných škôl na pracovnú poradu
12. novembra 2013 o 11:00 v priestoroch ŠIOV-u.
Informácie a konzultácie Ing. Vlasta Púchovská – vedúca odboru tvorivosti mládeže, tel.: 0911 469 690.
Viac o podujatí na www.siov.sk – Odborná tvorivosť – JUVYR 2013.

Pozrite si aktuálny termínovník súťaží ŠIOV na školský rok 2013-2014
Chcete vedieť ako sú naplánované školské, krajské, celoštátne kolá stredoškolských súťaží?
Stiahnite si termínovník súťaží na školský rok 2013 – 2014 a zapojte svojich žiakov aktívne do podujatí a získajú
nové vedomosti, zručnosti, ceny, nové motivácie,
www.siov.sk/odborna-tvorivost/9428s v sekcii "Termínovník súťaží na rok 2013 – 2014“.
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Medzinárodná súťaž Intersteno 2013
13. - 19. júla 2013 sa v Ghente v Belgicku konala súťaž, ktorej sa zúčastnili víťazi dvoch ročníkov SIP
súťaže. Súťažilo sa v kategóriách: základné školy, stredné školy a profesionáli. Na súťaži sa
prezentovalo celkom 30 krajín sveta s vyše 550 účastníkmi.
Naši súťažiaci obstáli v tvrdej celosvetovej konkurencii a v top desiatke obsadili 8. a 10. miesto.
V súťažnej disciplíne 30 minútový odpis sa najlepšie umiestnila dvojnásobná majsterka Slovenska Petra
Slúková, absolventka odboru obchodná akadémia SOŠ hotelových služieb a obchodu zo Zvolena, ktorá
obsadila 8 priečku z počtu 55 účastníkov. Iba o dve miesta, teda na 10. mieste bodoval mladý talent
Obchodnej akadémie z Hlohovca Branislav Beňovič. V súťažnej disciplíne korektúra textu sa David Lech
zo SOŠ obchodu a služieb z Prešova umiestnil v prvej dvadsiatke z počtu 40 súťažiacich.
Viac o súťaži na www.siov.sk

Pre učiteľov cvičných firiem sa uskutoční aktualizačné vzdelávanie v septembri 2013
prednostnevenuje novému softvéru Slovenského centra cvičných firiem, ktorý umožňuje od septembra
len on-line komunikáciu pri registrácii cvičnej firmy do živnostenského a obchodného registra a takisto
s bankou SCCF. Dalej sa lektori sústredili na tvorbu podnikateľského plánu s dôrazom na finančný plán,
teda novým trendom podnikateľského vzdelávania cestou cvičných firiem. Kontinuálne vzdelávanie sa
uskutoční v dňoch 18. -19. septembra 2013 v priestoroch ŠIOV-u. Podrobnejšie sa o aktualizačnom
vzdelávaní
dočítate
na
www.siov.sk/vdok_simple-aktualizacne-kontinualne-vzdelavanie-ucitelov-cvicnych-firiem/9429s24600c
a viac o vzdelávaní učiteľov CF
http://www.siov.sk/vdok_simple-kontinualnevzdelavanieucitelov2/9429s13817c

Pripravujeme 16. Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem
Pod heslom „Simulované prostredie, reálne úspechy“ sa v dňoch 26. – 28. novembra 2013 v priestoroch
2013
Národného tenisového centra v Bratislave uskutoční už 16. ročník Medzinárodného Veľtrhu Cvičných
Firiem, na ktorý Vás srdečne pozývame. Podnikateľské prostredie veľtrhu rozvíja odborné, personálne,
sociálne ako aj podnikateľské zručnosti aj všetkých zúčastnených. Súčasťou budú súťaže cvičných firiem
o Naj stánok, katalóg, slogan, logo, elektronická prezentácia a ďalšie kategórie. Viac o veľtrhu CF sa
dočítate na www.siov.sk/vdok_simple-16-medzinarodny-veltrh-cvicnych-firiem-2013/9429s24632c

SCCF od septembra 2013 on–line
Slovenské centrum cvičných firiem od 02.09.2013 spustilo online systém www.sccf.sk. Cvičné firmy si
založia on-line živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným. Existujúce cvičné firmy (CF) môžu
vykonávať zmeny údajov v živnostenskom alebo obchodnom registri, pozastaviť činnosť cvičnej firmy
na zvolené obdobie alebo požiadať o výmaz. Pretože registrácia a preregistrácia (Obnova existujúcej
registrácie) cvičnej firmy na SCCF bude možná iba cez on-line systém, cvičná firma musí mať funkčnú
e-mailovú adresu. Súčasťou online systému je Internet banking, v rámci ktorého si cvičné firmy môžu
otvoriť bankový účet a ďalšie podúčty (mzdový, rezervný, sociálny), kontrolovať aktuálne zostatky na
podnikateľských účtoch, zadávať národné platby a prezerať históriu bankových operácií (výpisy
z účtu). Návody k online systému a súvisiacich služieb:
SCCF ONLINE - Registrácia novej cvičnej firmy
SCCF ONLINE - Obnova (aktivácia) existujúcej registrácie (CF registrované do 15.07.2013)
SCCF ONLINE - Internetbanking

IPM STUDENT AWARD 2013 – slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže žiakov SOŠ
Slávnostné vyhodnotenie súťaže IPM STUDENT AWARD na rok 2013 sa konalo na Technickej
konferencii Pro/TEK 2013 firmy IPM SOLUTIONS, v dňoch 03. a 04. októbra 2013 v hoteli Sitno vo
Vyhniach. Slávnostné odovzdávanie cien víťazom - žiakom stredných škôl a ich vedúcim učiteľom si
môžete pozrieť na webovej stránke ŠIOV http://www.siov.sk/vp-projekty/9423s.
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RODINNÝ DOM VELUX - vyhodnotenie celoslovenskej súťaže žiakov SPŠ a SOŠ
Firma VELUX SLOVENSKO, s.r.o. Bratislava vyhlásila pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
SOŠ
v Bratislave, 5. ročník celoštátnej súťaže žiakov SPŠ a SOŠ zameraných na študijný odbor staviteľstvo. Do
celoslovenského kola súťaže postúpilo 28 projektov zo 16 škôl. Prvé miesto a odmenu 400 EUR získal žiak 2.
ročníka zo SPŠ stavebnej v Žiline Patrik Václavík pod vedením Ing. Evy Kuchárovej za projekt
s
názvom A(ttra)ctive
house.
Ďalšie
informácie
o vyhodnotení
súťaže
aj
s fotografiami a víťaznými prácami žiakov nájdete na webovej stránke firmy VELUX SLOVENSKO, spol. s.r.o.
http://www.velux.sk/spolocnost/novinky/mladi-projektanti-ukazali-kreativitu.aspx

Projekt REFUGE

vstupuje do finále

ŠIOV je jedným z partnerov projektu podaného EkoFondom, n.f. SPP Bratislava pod názvom „REFUGE
(Renewable Energy for FUture GEnerations)“ – Obnoviteľné zdroje pre budúce generácie, podporeného
z Programu celoživotného vzdelávania programu Leonardo da Vinci - mnohostranné projekty "Prenos inovácií"
v roku 2011. Hlavnými cieľmi projektu je identifikovať a zanalyzovať nové povolania v oblasti obnoviteľnej
energie v SR, pripraviť školenie pre výchovných a kariérnych poradcov o nových povolaniach a pripraviť učebné
texty pre oblasť obnoviteľných zdrojov použiteľné pre študijný odbor „technik energetických zariadení budov“,
vyvíjaný EkoFondom spolu so zapojenými strednými školami. Ďalšie informácie o celom projekte nájdete na
stránke: www.refuge.ekofond.sk

Školy a zamestnávatelia by potrebovali viac diskutovať
Priestor pre vzájomnú komunikáciu, ako aj výmenu skúseností či postojov k výuke na stredných odborných
školách a zabezpečeniu odbornej praxe by uvítali zamestnávatelia v oblasti gastronómie a hotelového
manažmentu. Ako sa ukázalo na workshope k projektu ECVET Tour II, ktorého cieľom je aj podpora
študentských mobilít, učiteľom aj zástupcom zamestnávateľov chýba priestor, kde by mohli stretávať
a diskutovať o aktuálnych potrebách trhu práce a vhodnom smerovaní výuky vzhľadom na zamestnateľnosť
absolventov SOŠ. Zamestnávatelia totiž ešte stále považujú pripravenosť študentov za povážlivú a na stupnici
od 1 do 5 by ju označili trojkou. Nedostatky vidia v celkovej nepripravenosti študentov na prax, v slabej
motivácii a zúfalých komunikačných schopnostiach vrátane využívania cudzích jazykov. Hoteliéri a šéfkuchári,
rovnako ako zástupcovia škôl považujú za isté riešenie situácie organizáciu odbornej praxe v zahraničí
(mobility), v rámci ktorých si môžu študenti nielen zdokonaľovať komunikáciu v cudzom jazyku, ale spoznajú aj
iný prístup k práci, pracovnú disciplínu a v neposlednom rade nadobudnú nové zručnosti a znalosti moderných
trendov potrebných pre ich budúcu prácu. Prvotným krokom však musí byť lepšia vzájomná komunikácia medzi
školami a zamestnávateľmi. Chopí sa niekto tejto príležitosti?
Projekt ECVET Tour II (www.ecvettour2.eu) je financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto správa
reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých
v tejto správe. Projektu ECVET Tour II vyjadril podporu v rámci informačných aktivít a šírenia dobrej praxe
Štátny inštitút odborného vzdelávania.

Nová učebnica- Technológia 4 pre 4. roč. ŠO kuchár
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá vydalo novú učebnicu technológie prípravy pokrmov
– Technológia 4 pre 4. roč. ŠO kuchár, ktorej autorkou je Ing. Ľ. Verčimáková. Autorka vytvorila kompletný
súbor moderných učebníc ( 1.- 4. roč.) pre tento odborný predmet, ktoré zohľadňujú súčasné moderné trendy
v gastronómii a zároveň spĺňajú náročné kritériá učebníc dnešnej doby. Učebnice sú využiteľné pre všetky
študijné a učebné odbory v gastronómii a hoteliérstve.
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