
Blíži sa koniec školské-
ho roka. Máme za sebou 
maturity, prijímačky, 
ale aj rôzne podujatia, 
o ktorých sa dočítate 
na stránkach nášho ča-
sopisu. Pred nami je už 
len posledný mesiac, v 

ktorom zostávajúce 
triedy musia finišovať, 
poopravovať si známky, 
ale čaká nás ešte aj 
veľa zaujímavých akcií 
ako je branný kurz, 
oslava 70-teho výročia 
stredného odborného 

školstva v Novej Bani, 
koncoročné výlety, týž-
deň športu a pod. 

Do posledného mesiaca 
Vám želáme ešte veľa 
síl a úspechov. 
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Literárno – odborná exkurzia  

Dňa 15.5.2018 sa žiaci 3.C 
a 1.N zúčastnili literárno 
– odbornej exkurzie. Naj-
skôr  sme absolvovali od-
bornú časť v Hoteli Ter-
mál vo Vyhniach, kde nám  
poskytli prehliadku hote-
lových apartmánov, izieb, 
 kongresových miestností, 
Wellnesu , stravovacích 
priestorov a  kuchyne. 
Dozvedeli sme sa 
o prevádzke hotela, vyťa-
ženosti a iné dôležité in-
formácie z manažérskych 
činností hotela. 

Z Vyhní sme sa presunuli 
do Banskej Štiavnice. Na-
vštívili  Dom Maríny, 
v ktorom sa nachádza Epi-
centrum lásky, čo je zá-
žitková expozícia venova-
ná Najdlhšej ľúbostnej 
básni na svete, ktorú na-
písal Andrej Sládkovič 
Maríne.  Veľký zážitok 
v nás zanechala okrem 

samotnej expozície Ban-
ka lásky. Je to zrkadlová 
nekonečná klenbová 
knižnica, ktorá slúži na 
uchovanie symbolov lás-
ky. 

Exkurzia v žiakoch zane-
chala nielen nové infor-
mácie , ale aj nové, prí-
jemné zážitky, preto-
že mnohí sa plánujú do 
Banskej Štiavnice vrá-
tiť. 

Ing. Garajová Katarína 

 



Online test pozostáva zo 16 testo-
vých otázok a 4 slovných úloh z ob-
lasti hospodárenia, finančných pro-
duktov a finančného trhu.  Test bol 
dosť náročný, hlavne slovné úlohy 
vyžadovali zdravý úsudok.  Po 40 
minútach sa online test zablokoval, v 
dôsledku čoho nebolo možné naďalej 
zodpovedať nezodpovedané testové 
otázky , alebo slovné úlohy a meniť 
vybratý variant odpovede. 

Našu školu v II. kole reprezentovali: 
Petra Haringová, Slávka Kekešiová, 
Xénia Fulmeová, Sally Popracová, 
Michaela Hollá, Matej Meliš. 

Do III. finálového kola súťaže po-
stúpi prvých 20 najlepších účastní-
kov súťaže, ktorí sa zúčastnili II. 
uzavretého kola. 

Všetkým študentom blahoželáme 
a prajeme veľa úspechov v ďalšom 
kole. Veríme, že získané vedomosti 
z oblasti finančného vzdelávania 
v budúcnosti ocenia v praktickom ži-
vote. 

                                                            
Ing. Mária Lenčová, koordinátor fi-
nančnej gramotnosti 

FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúka 
stredoškolákom možnosť otesto-
vať a porovnať si úroveň svojej 
finančnej gramotnosti a zároveň 
získať atraktívne výhry pre seba i 
pre svoju školu. Druhé kolo bolo 
otvorené 15.2.2018 a trvalo do 
24.3.2018. 

II. uzavreté kolo súťaže predsta-
vovalo online test. Online test ne-
bol verejný a bol prístupný len 
účastníkom súťaže, ktorí boli upo-
vedomení o postupe do II. uzavre-
tého kola súťaže, a ktorým bola 
doručená vygenerovaná pozvánka 
obsahujúca prihlasovacie meno a 
heslo pre prihlásenie sa k online 
testu II. uzavretého kola súťaže. 

Naša škola sa zapája  do nového pro-
jektu, ktorý  spúšťa  Nadácia SLSP 
a ktorý je zameraný na zvyšovanie 
finančnej gramotnosti. 

Cieľom projektu je pochopenie zákla-
dov a rozdielov medzi jednotlivými 
bankovými produktmi. 

Žiaci atraktívnou formou získajú pre-
hľad o rôznych možnostiach zhodnote-
nia úspor, spoznajú produkty a služby 
bánk, naučia sa prevziať zodpoved-
nosť za osobné finančné rozhodnutia. 
Hravou formou si zvýšia vedomosti a 
zručnosti z finančnej gramotnosti. 

Celá hra simuluje fiktívne situácie. 
Navrhnuté situácie v slovenskom 
a svetovom prostredí sú čisto náhodné 
a vymyslené, ale snažia sa čo najviac 
priblížiť realite. 

Pre prehľadnosť boli vybrané základné 
investičné produkty, ktorých správanie 
je v hre zámerne zjednodušené. Úče-
lom hry je pochopenie rizikového 
a menej rizikového investičného sprá-
vania a práca s portfóliom produktov. 

Hra je určená hlavne pre študentov 
stredných škôl a simuluje priebeh jed-
ného kalendárneho roka. Prebieha cel-
kovo 12 kalendárnych dní. Jeden hrací 
kalendárny deň = simulácia 1 mesiaca. 

t.j. vyplácanie úrokov, výnosov 
a sankčných poplatkov sa deje na 
mesačnej báze. 

Prvý deň sa všetci hráči musia zare-
gistrovať – vytvoriť si svoj hráčsky 
profil, vyplniť test a urobiť úvodné 
investície. Registrácia hráčov je 
možná iba v prvý deň. Hra neumožňu-
je dodatočné prihlásenie 
a absolvovanie testu. 

Počas hry hráči môžu vstupovať do 
hry neobmedzene, vždy cez prihláse-
nie na www.moneymaker.sk zadaním 
mena a hesla.  A naopak, nie je nevy-
hnutné sa každý deň prihlásiť do hry. 
Odporúčame to však kvôli sledovaniu 
vývoja na domácom a zahraničných 
trhoch. 

Hra je zaujímavá tým, že v každom 
kole má študent k dispozícii správu 
analytika a môže si pozrieť videá, 
ktoré hovoria o situácii na domácich 
i zahraničných trhoch. Na základe 
týchto informácií by mal zvážiť svo-
ju investíciu. 

Na konci hry, 13. deň, bude zverej-
nený kompletný rebríček umiestnenia 
hráčov podľa zostatkovej sumy na 
účte - Aktíva. 

Každý hráč má vstupnú sumu 50 000 

eur, ktorú si môže správne vyplneným 
vstupným testom navýšiť na 57 500 
eur. Vklady do jednotlivých produktov 
nemajú limity, ani minimálnu 
a maximálnu výšku. Jediným limitom 
je aktuálna výška prostriedkov na 
bežnom účte. 

Každý hráč musí povinne absolvovať 
vstupný test, na základe ktorého mu 
bude pripísaná suma na investovanie. 
Test obsahuje 20 otázok, vždy je 
správna iba jedna odpoveď. Pri do-
siahnutí 18 a viac správnych odpovedí, 
hráč dostane až 7 500 euro naviac 
k základnej vstupnej sume. 

Po ukončení hry študenti získajú cer-
tifikát. 

Verím, že tento projekt bude pre 
našich študentov zaujímavý svojou 
atraktívnou a netradičnou formou 
a prispeje tak k zvýšeniu ich vedo-
mostí o finančnom trhu, ktoré im ur-
čite poslúžia aj v budúcnosti v reálnej 
praxi. 

Ing. Mária Lenčová, koordinátor fi-
nančnej gramotnosti 

Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – II. kolo  

MONEYMAKER – investujte s nami  
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Deň narcisov je jedinečná ve-
rejno-prospešná zbierka Ligy 
proti rakovine a v roku 
2018 sa konal jej 22. roč-
ník. Ulice miest a obcí v jediný 
deň v roku – 13. apríla 2018 – 
zaplavili žlté narcisy. Každý, 
kto si narcis pripol na svoj 
odev, vyjadril týmto gestom 
podporu a spolupatričnosť s 
tými, ktorí bojujú s rakovinou. 
Vhodením dobrovoľného prí-
spevku do pokladničky dobro-
voľníkov Dňa narcisov sa záro-
veň naakumulovali finančné 
prostriedky na konkrétnu 
praktickú pomoc onkologickým 
pacientom a ich rodinám na 
celom Slovensku. 

Vďaka podpore obyvateľov 
mesta Nová Baňa, žiakov 
a učiteľom SOŠ obchodu 
a služieb  sa nám podarilo po-
čas zbierky Deň narcisov vy-

zbierať sumu 82,64 EUR . 

Liga proti rakovine počas ce-
lého roka pripravuje projekty 
a programy, ktorými pomáha 
pacientom v ich konkrétnych 
problémoch, situáciách a vý-
zvach. Okrem toho sa stará o 
prevenciu a informovanosť 
celej verejnosti, podporuje 
zdravotnícke zariadenia, ne-
mocnice, iné občianske zdru-
ženia i výskum v oblasti liečby 
onkologických ochorení. 

Pripnutím žltého kvietku v Deň 
narcisov vysielame onkologic-
kým pacientom odkaz, 
že nie sú vo svojom 
ochorení sami, že ich 
boj sa týka nás všet-
kých, a že majú našu 
podporu. 

PaedDr. Slavomíra Gá-
borová, koordinátor 
ŽŠR 

kopca 
bol vy-

hlásený 
za mest-
skú pa-
miatkovú 
rezervá-
ciu. Nit-
riansky 
hrad sa 
skladá 
zo šty-
roch 
samo-

statných častí: katedrály, biskup-
ského paláca, hospodárskych budov 
a vonkajšieho opevnenia s jedinou 
vstupnou bránou. Prezreli sme si 
areál hradu a keďže počasie nám 
prialo, mali sme nádherný výhľad na 
celú Nitru. 

Ďalej sme pokračovali na výstavisko 
Agrokomplex, kde sa konal 

Dňa 19. apríla 2018 sa študenti 
 II. A a I. N triedy SOŠ obcho-
du a služieb zúčastnili exkurzie 
v Nitre. Našou prvou zastávkou 
bol Nitriansky hrad a hradný 
areál, ktoré  patria 
k najvýraznejším dominantám 
Nitry.  Nitriansky hrad sa zara-
ďuje medzi národné kultúrne 
pamiatky a spolu s Horným mes-
tom na južnom svahu hradného 

22.ročník medzinárodnej  predajnej zá-
hradníckej výstavy GARDENIA 2018. Na 
výstave bolo viac ako 400 vystavovateľov, 
mali sme možnosť vidieť vodopád exotic-
kých kvetov, kvetinovú retro expozíciu, 
galériu bonsajov, najväčší výber letničiek, 
drevín a kvetov. Takisto sme mali možnosť 
vidieť aj ukážky ľudových remesiel 
a oboznámiť sa s najnovšími trendmi 
v záhrade. 

V priestoroch Agrokomplexu prebiehal aj 
13. ročník komplexnej stavebnej výstavy 
a výstavy pre fotovoltiku a solárnu techni-
ku DOMEXPO 2018, kde sme sa mali mož-
nosť dozvedieť veľa zaujímavých vecí. 

Verím, že každý študent si z exkurzie 
niečo odniesol, či už zážitok z návštevy 
národnej kultúrnej pamiatky, z výstavy 
GARDENIA, alebo zo sprievodnej výstavy 
DOMEXPO.  

Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných 
predmetov 

DEŇ NARCISOV 2018  

Exkurzia v Nitre  
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Deň Zeme si každoročne pripo-
míname dňa 22. apríla. Deň Zeme 
vznikol ako reakcia na rozsiahle 
poškodzovanie životného pro-
stredia a začal sa oslavovať 
v roku 1970. Iniciátorom bol en-
vironmentálny aktivista 
a senátor Spojených štátov ame-
rických z Wisconsinu Gaylord 
Nelson. Cieľom tohto dňa je uve-
domiť si, že zemské zdroje nie 
sú nevyčerpateľné, preto sa tre-
ba venovať otázkam životného 
prostredia na globálnej 
a lokálnej úrovni, aby sme našu 
Zem uchránili aj pre budúce ge-
nerácie. 

SOŠ obchodu a služieb v Novej 
Bani si Deň Zeme pripomína kaž-
doročne. Triedni učitelia zorga-
nizujú pre svojich žiakov pred-
nášky a besedy s tematikou 
ochrany životného prostredia 
a postupne zapoja svojich žiakov 
do úpravy okolia našej ško-
ly.  V tomto školskom roku sme 
upratovali 
dňa 24. 
apríla, 
počasie 
nám 
prialo, tak 
nám bolo 
vese-

lo.  Každý priložil ruku 
k dielu,  za pár hodín bolo okolie 
školy vyčistené a my sme mali 
dobrý pocit, že sme urobili as-
poň máličko pre skrášlenie ži-
votného  priestoru okolo nás. 

PaedDr. Slavomíra Gáborová 
a Mgr. Jana Káčerová 

pripravenom prezenčnom stán-
ku, ktorý nám pomohla zrealizo-
vať  šikovná majsterka odbor-
ného výcviku Bc.  Andrea Kvaš-
šayová,  sme prezentovali život 
v škole pomocou stále bežiacej 
prezentácie  a pútačov. Náv-
števníkov 
k vystavenému  stánku  prilákala 
vôňa francúzskych palaciniek so 
šľahačkou a ovocím, ktoré štu-
denti pripravovali priamo pred 
zrakmi okoloidúcich. Okrem pa-
laciniek sme ponúkali aj domáce 
zemiakové pagáče a rôzne dru-
hy mafiniek. 

Touto cestou chceme poďako-
vať mestu Nová Baňa za finanč-
nú podporu, zúčastneným žia-
kom za  ich zodpovedný 
a profesionálny prístup 
a všetkým ostatným, ktorí nám 
pomohli zrealizovať účasť 
a prezentáciu našej školy 
a nášho mesta. 

                                                 
         Ing. Katarína Garajová 

V dňoch  26.-27.4.2018 sa v Nitre 
konal 26. ročník celoštátnej pre-
zenčnej výstavy stredných od-
borných škôl a stredísk praktic-
kého vyučovania  ,, Mladý tvorca 
2018“. 

Cieľom tejto výstavy je podporiť 
stredoškolské odborné vzdeláva-
nie a systém duálneho vzdelávania 
a taktiež nadviazať a prehĺbiť 
spoluprácu stredných odborných 
škôl  so zamestnávateľmi. Výstava 
je tradične spojená s  Veľtrhom 
práce -  JOB EXPO2018 
a množstvom sprievodných akcií. 

Stredná odborná škola obchodu 
a služieb v Novej Bani sa každo-
ročne zúčastňuje tejto výstavy 
so svojím prezenčným stánkom. 
Ani tento rok tomu nebolo inak. 

V tomto ročníku  školu a  rovnako 
i mesto Nová Baňa prezentovali 
Ing. Ivaničová a Ing. Garajová so 
žiakmi učebného odboru kuchár - 
Karin Gažiovou, Zuzanou Kovácso-
vou a Ľubošom Suchým. V pútavo 

Deň Zeme na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  

Výstava ,,Mladý tvorca 2018“  
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Strana 4 



2 .  ROČNÍK APRÍL -  MÁ J  

a letnej turistiky. Penzión je 
vhodný na organizovanie sva-
dieb, osláv, rôznych firemných 
akcií, či lyžiarskych zájazdov. 
Počas letnej sezóny si hostia 
môžu zahrať tenis, posedieť 
v altánku pri krbe, prípadne len 
tak oddychovať v krásnej prí-
rode Pohronského Inovca. Pen-
zión je situovaný na samote, 
v tichom prostredí lesa. Pro-
stredie poskytuje príležitosti 
aj milovníkom horskej cyklisti-
ky. Tieto zaujímavé informácie 
o penzióne nám poskytla Ing. 
Hana Bieliková, PhD., ktorej sa 

chceme touto cestou poďako-
vať za jej čas, ochotu a milý 
prístup. 

Našou ďalšou zastávkou bola 
národná prírodná pamiatka Sta-
rohutský vodopád. Ide 
o vyhľadávanú turistickú atrak-
ciu Pohronského Inovca. Nachá-
dza sa vo výške 505 metrov 
nad morom a je jeden 
z najkrajších 
a najmohutnejších vodopádov 
stredného Slovenska.  Krásny 
je v každom ročnom období, no 
v jarnom období, keď sa topí 
sneh je najmohutnejší.  V okolí 
vodopádu žijú rôzne chránené 
živočíchy, my sme mali mož-
nosť vidieť salamandru škvrni-
tú. 

Počasie nám prialo, trasa nebo-
la náročná a všetkým sa tento 
deň strávený v prekrásnej prí-
rode veľmi páčil. 

Ing. Erika Struhárová, učiteľka 
odborných predmetov 

Študenti II. A a I. N triedy sa 
v piatok, 27. apríla 2018, vy-
brali na zaujímavú exkurziu do 
blízkeho okolia Novej Ba-
ne.  Najskôr sme navštívili Pen-
zión Drozdovo. Toto zariadenie 
je známe už z deväťdesiatych 
rokov 20.storočia, kedy bolo 
využívané ako rekreačné zaria-
denie firmy Calex. Pamiatkou na 
toto obdobie je turistická časť 
penziónu, ku ktorej bola neskôr 
pristavená hotelová časť spo-
ločne s veľkou sálou. Penzión 
Drozdovo sa nachádza  priamo 
v centre zimných športov 

borová a Ing. Erika Struháro-
vá, ocenili študentov, ktorí 
počas štúdia dosiahli výborné 
výsledky a reprezentovali ško-
lu, či už vo vedomostných ale-
bo športových súťažiach - 
Slávka Ké-
kešiová, 
Ľubica Be-
ňová, Petra 
Haringová, 
Anna Budo-
vá, Matej 
Meliš. 

Všetkým 
prajeme 
veľa úspe-
chov na 
maturitnej 

Poslednýkrát vo svojej triede, 
poslednýkrát vo svojej lavici ... 
Áno, takto sme mohli vidieť 
našich maturantov v piatok, 11. 
mája, poslednýkrát. V tento 
deň sa konala rozlúčková sláv-
nosť,  maturanti sa lúčili so 
svojimi učiteľmi, i mladšími 
spolužiakmi.  V úvode zaznela 
hymna študentov Gaudeamus 
Igitur,  nasledoval  príhovor 
riaditeľa školy Ing. Jozefa 
Koperdáka a  príhovor žiakov. 

Následne Ing. Erika Struháro-
vá odovzdala certifikáty  naj-
lepším študentom, ktorí pra-
covali v programoch KROS. 

Triedne učiteľky jednotlivých 
tried, PaedDr. Slavomíra Gá-

skúške, v ďalšom štúdiu na 
vysokých školách, pri hľada-
ní  nového zamestnania 
i v osobnom živote. 

Ing. Erika Struhárová,       
PaedDr. Slavomíra Gáborová 

Penzión Drozdovo, Starohutský vodopád  

Rozlúčka s maturantmi  
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vensku. Vypočuli sme si pred-
nášku na tému Židovský kódex 
a deportácie zo Slovenska, čo 
je vlastne súčasťou prebera-
ného učiva z dejepisu 
v druhom ročníku. Mali sme 
možnosť vidieť dobytčí vagón, 
v ktorom deportovali sloven-
ských Židov do koncentračné-
ho tábora Auschwitz 
v Osvienčime. 

Okrem stálej expozície bola 
v múzeu aj výstava rakúskeho 
fotografa Ericha Lessinga        
„ Lessing presents Lessing“. E. 
Lessing je rakúsky fotograf, 
ktorý počas nástupu Hitlera 
k moci musel ako žid emigro-
vať do Izraelu. Po návra-
te do Rakúska 
 dokumentoval politiku   
 v povojnovej Európe , 
najmä v komunistických 
krajinách. Mali sme mož-
nosť vidieť jeho 
 fotografie zachytávajú-

ce napr. prvomájové oslavy vo 
východnom a západnom Berlíne 
z roku 1959, západnú vlakovú 
stanicu vo Viedni z roku 1953, 
Alžírsku krízu – rok 1958, Sa-
mit v Ženeve z roku 
1955, Revolúciu v Maďarsku 
z roku 1956, ale aj fotografie 
prekrásnej prírody. 

Návšteva tohto miesta, kde sa 
písali konkrétne tragické dejiny 
nášho národa v nás zanechala 
hlboké dojmy  a poznanie, že 
takéto činy by sa už nikdy a 
nikde na svete nemali konať. 

RNDr. Michaela Kostelanská, 
učiteľka dejepisu 

Dňa 21. mája 2018 sa žiaci I.A  
a II. A triedy  v rámci dejepisu 
zúčastnili exkurzie v Múzeu 
holokaustu v Seredi. Toto mú-
zeum vzniklo v priestoroch bý-
valého pracovného 
a koncentračného tábora 
v Seredi a je to autentické 
miesto, ktoré sa viaže na tra-
gické obdobie „riešenia židov-
skej otázky“ na Slovensku 
v období druhej svetovej vojny. 

Prezreli sme si vystavené dobo-
vé dokumenty, fotografie 
a predmety  súvisiace 
s prenasledovaním Židov na Slo-

Dňa 9. mája 2018 sme na našej 
škole v rámci predmetu 
„manažment osobných financií“ 
zorganizovali tzv. „finančný 
maratón“.. Súťaž pozostávala 
z 3 kôl. V prvom kole si študen-
ti otestovali svoje vedomosti 
vo finančnom kvíze, druhé kolo 
bolo zamerané na riešenie 
úloh z finančnej matemati-
ky a v treťom kole rieši-
li finančný IQ test. Súťaže sa 
zúčastnili študenti I.A, II.A, 
I.N triedy. 

Výsledky sú nasledovné: 

1. miesto       Viktória Senešiová I. A, Veronika Tencerová II. A      29 b   

2. miesto       Simona Harabová II. A           27,5 b 

3. miesto       Michaela Hollá, Lenka Bartošová, Lea Tokolyová I.A,  27 b  

4. miesto       Simona Brodzianska II.A                                            26 b 

5. miesto       Anna Mária Kosejová I.A                                            25 b 

6.miesto       Erik Tomčáni  I. A                                                       23 b 

7. miesto       Martin Korbeľ  I.N                                                  25,5 b 

8. miesto       Stanka Gregorová  I.N                                                22 b 

9. miesto       Radka Holienčinová   I.N                                              18 b 

10. miesto       Lucia Bližňáková       I.A                                             17 b 

11. miesto       Martin Forgáč  I.N                                                     14 b 

Všetkým ďakujeme za účasť, verím že sa študenti budú naďalej zlepšo-
vať v oblasti finančnej gramotnosti. 

                           Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti 

Múzeum holokaustu v Seredi  

FINANČNÝ MARATÓN  
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2 .  ROČNÍK APRÍL -  MÁ J  

Marketing - I. N 

V rámci vyučovania marketingu žiaci I. N triedy vytvorili dotazník, ktorý sa týkal školského bufetu, 

školskej knižnice a školskej jedálne. Dotazník vypĺňali žiaci našej školy a teraz vám prinášame niekoľko 

grafických výsledkov daného dotazníka: 

Niečo z vyučovania: 
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Maturity 2018  

V dňoch   21.5.2018  - 23.5.2018  sa konali  na SOŠ obchodu a služieb 

v Novej Bani ústne maturitné skúšky tried  IV. A a II. N  Žiaci týchto 

tried maturovali v predmetoch slovenský  jazyk, anglický jazyk, nemec-

ký jazyk a v odborných predmetoch.  Výsledky žiakov boli veľmi pekné, 

maturitné komisie zhovievavé a záverečnou bodkou za maturitami bolo 

slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v obradnej sieni mes-

ta Nová Baňa za účasti primátora mesta Mgr. Jána Havrana, riaditeľa 

SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani Ing. Jozefa Koperdáka a tried-

nych učiteliek. 

Našim úspešným maturantom prajeme, aby sa im podarilo dostať na 

vysnívané vysoké školy, aby si našli dobré zamestnanie a aby sa im spl-

nili všetky ich sny a túžby, ktoré ku mladosti neodmysliteľne patria. 

 

                  PaedDr. Slavomíra Gáborová, Ing. Erika Struhárová  

                                    triedne učiteľky IV. A a II. N 

hodnotení nakoniec zavážila aj ná-
ročnosť technologického postupu. 

Po  celkovom zhodnotení boli za 
najlepšie ohodnotené práce: 

1.miesto: Dominika Goralová -
Francúzke zemiaky, zeleninový ša-
lát 

2.miesto: Sofia Gažiová  – Grana-
dír 

3.miesto: Michal  Polák   - Jablko-
vá žemľovka a Matej Kurinec  - Vy-
prážaný camembert, opekané zemia-
ky na bylinkách 

Víťazom srdečne blahoželáme, no 
nielen víťazné, ale všetky pripravené 
jedlá boli takmer na profesionálnej 
úrovni, čo pozitívne odzrkadľu-
je  prácu majstrov  odborného výcvi-
ku.  

                  Ing. Katarína Garajová 

Dňa 25.mája 2018 žiaci druhého roč-
níka učebného odboru kuchár mali 
možnosť predviesť svoje zručnosti 
v školskom kole v príprave jedál ne 
tému: ,,Príprava bezmäsitých pokr-
mov“ Bezmäsité pokrmy sú jedlá, 
ktoré môžu obsahovať aj mäso, ale 
nie je základnou surovinou daného 
pokrmu. Zvyčajne sa v týchto pokr-
moch nachádzajú  mäsové výrobky 
alebo mäso nadrobno pokrájané či 
rozomleté. 

Žiaci si sami zvolili pripravované jed-
lo, pričom mali možnosť predviesť 
nielen svoje zručnosti, ale aj kreati-
vitu a fantáziu. Hodnotiaca komi-
sia  ich sledovala počas celej prá-
ce,  pričom okrem chuti 
a vzhľadu  jedla sa hodnotila aj 
technologická príprava a hygiena 
práce ako aj dodržanie pracovného 
limitu. Všetci pripravili veľmi chutné 
jedlá, lahodiace oku, a tak to mala 
porota veľmi ťažké. Pri celkovom 

Súťaž v príprave bezmäsitých jedál  
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