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 Taliansko bolo predposlednou hostiteľskou krajinou nášho 

medzinárodného projektu, v ktorom je zapojených 11 európskych krajín vrátane 

Slovenska. Po Poľsku, Nemecku, Portugalsku, Španielsku, Grécku, Slovensku 

bolo Taliansko siedmou hostiteľskou krajinou, ešte nás čaká záverečné 

stretnutie v Maďarsku. 

 Porovnávať jednotlivé návštevy nemá zmysel, každá z krajín sa venovala 

svojej projektovej úlohe, z ktorej vyplývali aj pripravené aktivity. Program 

každého stretnutia je rozdelený na dve časti: hlavnú, tematickú časť a 

poznávaciu časť. Hlavnou témou Talianska bolo podnikanie – v tejto časti naši 

aj ostatní zahraniční študenti prezentovali vlastné podnikateľské plány 

zamerané na turizmus. Druhou úlohou bolo predstaviť úspešnú národnú firmu – 

vybrali sme slovenskú firmu ESET, ktorá dlhodobo úspešne pôsobí na 

medzinárodnom trhu v oblasti antivírových programov. Tieto prezentácie 

prezentujú žiaci pred medzinárodným publikom – v Taliansku ho tvorila aj 

porota z miestnych  úspešných podnikateľov z oblasti turizmu.  

 Projektová návšteva nie je dovolenkou, ale zážitkom, kde máme možnosť 

– učitelia aj žiaci – spoznať to, čo súvisí s  témou návštevy (každá z krajín mala 

svoju úlohu), väčšinou by sme to ako turisti nevideli alebo by sme sa tam ako 

bežní návštevníci ani vôbec nedostali. V Taliansku nás zaviedli do firmy na 

spracovanie rýb – Calippo, prezreli sme si rezort zameraný na agrárnu turistiku, 

absolvovali sme prehliadku úspešnej reklamnej firmy Romano a oficiálne nás 

prijal starosta Tropey.  

 Samozrejme, v programe nesmie chýbať spoznávanie kultúrnych 

pamiatok a ochutnanie špecialít danej oblasti. Prezreli sme si kostolík 

Piedigrotta Pizzo na pobreží vytesaný do tufovej skaly, navštívili sme 

archeologické múzeum v Regio di Calábria so sochami antických bojovníkov, 

starými viac ako 2000 rokov. Nemôžem nespomenúť taliansku kuchyňu, veď 

hostiteľskou školou bola stredná škola so štyrmi študijnými odbormi: klasické 

lýceum, prírodovedné lýceum, škola turizmu a škola cateringu. Žiaci školy nám 



 

 

pripravili nezabudnuteľnú ochutnávku tradičných špecialít z Kalábrie. 

Dokonalé servírovanie aj obsluha svedčili o tom, že svoju budúcu profesiu berú 

naozaj vážne.  

 Hostiteľské rodiny boli príjemné, naši hostitelia veľmi ústretoví a na 

programe si dali veľmi záležať. Odchádzali sme unavení, ale nadšení.  
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