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Budapešť je hlavné mesto Maďarska  
a zároveň je aj hospodárskym, dopravným 
a kultúrnym centrom krajiny. Samotné veľko-
mesto vzniklo až v roku 1873, kedy došlo 
k zlúčeniu troch samostatných miest. Kon-
krétne sa jednalo o mestá Budín (po maďar-
sky Buda, po nemecky Ofen), Starý Budín 
(Óbuda) a Pešt (Pest). Mesto sa rozprestiera 
po oboch brehoch rieky Dunaj, ktorého tok 
v meste dosahuje 28 km. Na rieke sa na-
chádza niekoľko ostrovov, medzi ne patrí 
nápríklad Margitin ostrov (Margit sziget)  
a Čepelský ostrov (Csepel sziget). Pravý breh 
Dunaja je značne kopcovitý, nachádzajú sa tu 
aj takzvané Budínske vrchy (Budai hegység), 
ktoré na na území mesta dosahujú až 527 
m. Navyše sa v týchto vrchoch nachádza 
niekoľko jaskýň, ktoré sú turistom ľahko  
dostupné.
Mesto však najviac ťaží z početných termál-
nych prameňov, Budapešť je vďaka tomu 
najväčším kúpeľným mestom sveta.

BUDAPEŠŤ  
MESTO / PRÁCA / ŽIVOT
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ERAZMUS +  
MESTO / PRÁCA / ŽIVOT

V Budapešti s projektom ERASMUS+
žiaci našej  školy, SOŠ A. Dubčeka 
963/2 vo Vranove nad Topľou sa 
zúčastnili  projektu   ERASMUS + 
na prelome februára a marca 2017. 
Tento program podporuje zvýšenie 
vedomostí, zručností a  mobilitu  
žiakov v odbornom vzdelávaní.  
Samotný názov programu nie je 
náhodný, je pomenovaný podľa ho-
landského filológa a filozofa Erasma 
Rotterdamského, ktorý precestoval 
veľa európskych krajín pri získavaní 
svojich vedomostí.
Projekt bol vypracovaný v spolupráci 
s agentúrou Luminosus z Veľkých 
Kapušian. Partnerskou organizáciou 
v Budapešti bola agentúra 1 CEBA. 
Projektu sa zúčastnilo 6 grafikov, 4 
kuchári, 4 čašníci a 2 kozmetičky. 
Študenti odborov kuchár, čašník 
pracovali v sieti štvorhviezdičkových 
hotelov Danubius ,kde predviedli 
všetky svoje vedomosti a zručnosti 
získané na odborných predmetoch 
ako aj počas praxe v škole. Kozme-
tičky v súkromnom kozmetickom 
salóne Bártfay szépségszalon sa tiež 
nedali zahanbiť. Propagační grafici 
v rôznych firmách svojho zamerania 
pracovali na reklame  a na tvorbe 
propagačných materiálov. Žiaci do-



BUDAPEŠŤ  
MESTO / PRÁCA / ŽIVOT

stali za svoju prácu hodnotenia od 
zamestnávateľov, ktoré boli pozitívne 
a tiež certifikát – Europass Mobility, 
platný v celej EÚ.  Cieľom projektu 
bolo nielen zvýšenie vedomostí a 
zručností v odbornom vzdelávaní, 
ale aj lepšie uplatnenie absolventov 
na trhu práce, väčšia samostatnosť 
a odvaha podnikať vo svojich odbo-
roch a zlepšenie zručností v cudzích 
jazykoch. 

Z pohľadu študentov
Po príchode do Budapešti sme sa 
ubytovali a dostali základné pokyny 
o pracoviskách,  doprave, stravova-
ní  a možnostiach trávenia voľného 
času.  Na ďalší deň nás rozdelili do 
skupín podľa odborov a v sprievo-
de pracovníkov agentúry sme odišli 
k jednotlivým zamestnávateľom.  
Tento deň na pracovisku bol zozna-
movací, kde nám predstavili pria-
mych nadriadených a náplň práce. 
Pracovali sme každý pracovný deň 
nie ako v škole na praxi, ale ako 
riadni zamestnanci daných podni-
kov. Vyskúšali sme si ako to funguje 
v reálnom pracovnom procese. Po 
práci sme mali voľno a svoje voľné 
mesačné lístky na dopravu sme 
využili naplno. Veľmi rýchlo sme sa 
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naučili orientovať v trasách metra, električiek  
a autobusov a prebrázdili ulice hlavného 
mesta Maďarska, spoznali jeho krásy  
a pamätihodnosti. Každý deň sme objavo-
vali niečo nové. A že je toho v Budapešti 
naozaj veľa na obdiv,  o tom svedčia fotky, 
ktorých máme stovky. Agentúra pre nás 
zorganizovala dva spoločné víkendové výlety 
so sprievodcom. Na prvom sme navštívili 
budovu parlamentu a dozvedeli sa množstvo 
faktov z  histórie tejto stavby, ale aj zaujíma-
vosti z dejín Maďarska a Rakúsko –Uhorska 
a zároveň sme si precvičili anglický jazyk, 
keďže výklad bol v tomto jazyku. Na druhom 
výlete sme navštívili Tropicarium a obdivo-
vali  krásu podmorského sveta. Odtiaľ sme 
sa vybrali na vrch Gellert pozrieť si Citadelu. 
Z tohto vrchu bol nádherný výhľad na Buda-
pešť. A znovu sa cvakalo a cvakalo a fotky 
pribúdali a pribúdali. 
Pobyt mal svoje pozitíva aj negatíva.  
V prvom rade sme si museli zvyknúť na 
odlúčenie od domova, na nové prostredie, 
na pracovnú dobu, zodpovednosť, samo-
statnosť a na iný režim ako sme boli zvyknu-
tí. Tieto prekážky sa však postupne zdolali. 
Veľkým prínosom bolo stmelenie kolektívu, 

spoznávanie ľudí, novej kultúry. Najväčším 
pozitívom bola naša šikovnosť,  ktorú na 
každom pracovisku chválili. To je dôkazom 
toho, že škola nás na budúcu profesiu 
pripravuje správne.
 Vrátili sme sa domov bohatší o skúsenosti 
v práci, o zážitky, ktorých bolo v nádhernej 
Budapešti neúrekom,  jazykovo zdatnejší  
a možno aj trochu viac samostatní ako 
predtým. 
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MOJA SKÚSENOŤ S ERAZMOM
Do Budapešti sme cestovali na autobuse. 
Bol taký menší ale stačil nám. Cestu som si 
veľmi užila síce mi bolo smutno za rodinou 
ale potom to prešlo a začala som si užívať 
cestu a rozmýšľať ako a kde budeme 
pracovať. Keď sme prišli do Budapešti 
zastavili sme pri akomsi dome prv sme si 
mysleli že sme nesprávne ale potom sa 
ukázalo že sme prišli správne dobre ako sa 
hovorí nesúď knihu podľa obalu tak sme 
nič nehovorili. Otvorili nám dvere do nášho 
hotela a vtedy to prišlo uvideli sme kde 
budeme bývať. Boli tam 4 izby aj s našou 
malou kuchyňou, kde sme sa stretávali. Bolo 
to veľmi malé, ale tak nevadí, hovorili sme si  
čakali sme viac, ale mohlo to byť aj horšie. 
Nás na izbe bolo 6 dievčat. Mali sme trošku 
stiesnene priestory no museli sme to nejako 
vydržať. Čo sa týka počasia tak to bolo 
veľmi chladné. Prvý týždeň bola zima. Druhý 
týždeň až tak nie a na tretí týždeň to bolo 
úplné super síce padal aj dážď ale svietilo aj 
slnko. 
Prvý dojem z Budapešti?  Krásne a veľké 
mesto ktoré nám ponúkalo veľa pamiatok  
a možnosti kam sa ísť prejsť alebo si ísť 
niekde posedieť do baru. Síce to je veľmi 
rušné mesto kde každých 5 minút chodila 
sanitka ale zvykli sme si. Prvý deň čo sme 
tam boli nás zadelili na prevádzky. Musím 
sa priznať bála som sa ako to tam bude aký 
bude kolektív. Ale keď nás rozdelili  
a ukázali kde budeme pracovať tak som 
bola prekvapená. Boli to kúpele ktoré boli  
veľké a pekne. Pracovali sme prvý týždeň pri 
raňajkách a potom nás zadelili k obedom. 
Kolektív bol super. Boli k nám veľmi milí. 
Do práce sme vstávali o 5 ráno. To bolo 
strašné! O 6 sme išli z domu, lebo sme šli 
na jedno metro potom sme prestupovali na 
druhé metro a potom sme šli na autobuse 
ktoré nás dopravilo až k nášmu pracovisku. 
Naša náplň práce bola že sme pripravovali 
raňajky to znamená že sme krájali zeleninu, 
ovocie, pripravovali sme rôzne ovocné misy, 

misy na ktorom bol syr a rôzne pomocné 
práce. Keď sme boli pri obedoch tam sme 
robili to že sme pred pripravovali jedlá 
napríklad obaľovali syr alebo karfiol. Piekli 
sme kopu palaciniek, ale zároveň sme 
pripravovali aj k obedom čo bolo treba. 
Napríklad robili šaláty krájali zeleninu aj 
ovocie. Naučila som sa piecť palacinky 
na dvoch panviciach, pripravovať šaláty 
aj chutnú pikantnú omáčku. Naučila som 
sa ako sa pracuje vo veľkej kuchyni, 
kde je veľa kuchárov. Komunikácia bola 
trošku ťažšia. Keďže sme my a ani oni 
nevedeli tak dobre anglicky tak to bolo 
trošku ťažšie ale vynašli sme sa. Rukami 
nohami sme sa dorozumeli ale vždy jeden 
po anglicky vedel.  A mi sme ich naučili 
niečo po slovensky. Potom začali miešať 
anglický jazyk ruský a aj maďarský jazyk 
dokopy bolo to smiešne :D ale porozumeli 
sme si. Maďarské slová ktoré som sa 
naučila boli: jó reggelt. Stravovanie sme 
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mali zabezpečené tak že cez týždeň sme 
jedli na pracovisku aj obed sme tam mali 
a na večeru sme chodili do takej malej 
pizzerie. A cez víkend sme mali raňajky 
z pekárne a obedy a večere sme mali 
v tej pizzerii. Voľný čas sme prevažne 
trávili na izbe a spali sme alebo sme šli 
niečo pozrieť nejaké tie pamiatky. Alebo 
sa len tak prejsť a trošku si oddýchnuť 
lebo sme nevládali po práci. Víkendy sme 
mali super 2 víkendy sme si mohli vybrať 
kde chceme isť. Prvý víkend sme šli do 
parlamentu bolo tam skvele ešte som 
nemala možnosť isť do parlamentu tak 
som sa veľmi tešila. Druhý víkend sme 
šli do tropicária kde sme videli od rýb až 
po pavúky, hady a taký hmyz. Tiež som 
v takom niečom nebola a tiež som sa 
veľmi tešila a užila som si to.  Pamiatky 
sme navštívili viacero boli to: Parlament, 
Rybárska bašta, mestský park, námestie 
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hrdinov, Citadela, tropicárium. V Budapešti 
sa mi najviac páčilo to že sme mohli ísť 
kde sme chceli mohli sme sa voziť na 
metre, lebo sme ho mali zadarmo. Mohli 
sme ísť na prechádzku, vyčistiť si trošku 
hlavu. A ešte sa mi páčilo to, že nás tam 
považovali za dospelých a zodpovedných 
ľudí. Nepáčilo sa mi napríklad stravovanie 
ani ubytovanie, ale potom sme to zvládli. 
Strava bola hrozná, vždy sme mali ryžu. Ku 
skoro každému jedlu čakala som skôr guľáš 
nejaký, ale museli sme niečo zjesť. Aj to 
ranne vstávanie bolo hrozné na to sa nedalo 
zvyknúť. Erazmus by som odporučila aj 
mojim spolužiakom. Je to hlavne oddych od 
školy a domova samozrejme že mi rodina 
chýbala veď mamkina kuchyňa je najlepšia 
ale odporučila by som nech skúsia čo to 
je zodpovednosť a samostatnosť. Ja som 
sa naučila zodpovednosti a samostatnosti 
ako to chodí v takom veľkom meste.  A keď 
mladý ľudia majú radi výzvy tak by som to 
odporučila. Lebo pre mňa to určite výzva 
bola. A som rada že som mohla navštíviť 
Budapešť.

Katka Kužmová



Čo nám dala Budapešť
V dňoch 12.2. až 6.3. 2017 realizovala naša škola SOŠ, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad 
Topľou projekt zahraničnej praxe žiakov v rámci programu EU ERASMUS +. Tento program 
podporuje zvýšenie vedomostí, zručností a  mobilitu žiakov v odbornom vzdelávaní. 
Samotný názov programu nie je náhodný, je pomenovaný podľa holandského fi lológa 
a fi lozofa Erasma Rotterdamského, ktorý precestoval veľa európskych krajín pri získavaní 
svojich vedomostí.
Projekt sme vypracovali v spolupráci s agentúrou Luminosus z Veľkých Kapušian. 
Partnerskou
organizáciou v Budapešti bola agentúra 1 CEBA. Projektu sa zúčastnilo 6 grafi kov, 
4 kuchári, 4 čašníci a 2 kozmetičky. Študenti odborov kuchár, čašník pracovali v sieti 
štvorhviezdičkových hotelov Danubius , kozmetičky v súkromnom kozmetickom salóne 
Bártfay szépségszalon a propagační grafi ci v rôznych fi rmách svojho zamerania. Žiaci 
dostali za svoju prácu hodnotenia od zamestnávateľov, ktoré boli pozitívne a tiež certifi kát 
– Europass Mobility, platný v celej EÚ. Cieľom projektu bolo nielen zvýšenie vedomostí 
a zručností v odbornom vzdelávaní, ale aj lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce, 
väčšia samostatnosť a odvaha podnikať vo svojich odboroch a zlepšenie zručností 
v cudzích jazykoch.
Pred samotnou realizáciou boli rodičia aj žiaci oboznámení s organizačným zabezpečením 
projektu. 
Po príchode do Budapešti sa žiaci a sprevádzajúci učitelia ubytovali a dostali základné 
pokyny o pracoviskách,  doprave, stravovaní a možnostiach trávenia voľného času. 
Na ďalší deň sa pozdelili do skupín podľa odborov a v sprievode pracovníkov agentúry 
odišli k jednotlivým zamestnávateľom. Tento deň na pracovisku bol zoznamovací, kde 
im predstavili priamych nadriadených a náplň práce. Žiaci pracovali každý pracovný deň 
nie ako v škole na praxi, ale ako riadni zamestnanci daných podnikov. Vyskúšali si ako to 
funguje v reálnom pracovnom procese. Kuchári a čašníci vstávali už ráno o piatej , aby 
boli  o 7.00 nastúpení na prípravu a servírovanie raňajok na svojich pracoviskách..
Grafi ci chodili do práce vo dvojiciach a venovali sa kreatívnej činnosti podľa zadania 
zamestnávateľa. Kozmetičky pomáhali pri upratovaní a dezinfekcii pracoviska, vykonávali 
bežné kozmetické úkony. Po práci mali žiaci voľno a svoje voľné mesačné lístky na 
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dopravu využili naplno. Veľmi rýchlo 
sa naučili orientovať v trasách metra, 
električiek a autobusov. Prebrázdili ulice 
hlavného mesta Maďarska, spoznali 
jeho krásy a pamätihodnosti. Agentúra 
zorganizovala dva spoločné víkendové 
výlety so sprievodcom. Na prvom sme 
navštívili budovu parlamentu, z anglického 
výkladu sme sa dozvedeli o histórii tejto 
stavby, ale aj zaujímavosti z dejín Maďarska 
a Rakúsko -Uhorska. Na druhom výlete sme 
navštívili Tropicarium a obdivovali sme krásu 
podmorského sveta.
Pobyt mal svoje pozitíva aj negatíva. 
V prvom rade si žiaci museli zvyknúť na 
odlúčenie od domova, na nové prostredie, 
na pracovnú dobu, zodpovednosť, 
samostatnosť a na iný režim ako boli 
zvyknutí. Tieto prekážky však postupne 
zdolali a právom sú na seba hrdí, že to 
zvládli. Veľkým prínosom bolo stmelenie 
kolektívu, spoznávanie ľudí, novej kultúry.
Žiaci sa vrátili domov bohatší o skúsenosti 
v práci, o zážitky, ktorých bolo v nádhernej 
Budapešti neúrekom, jazykovo zdatnejší 
a možno aj trochu viac samostatní ako 
predtým. 


