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Trenčín, 2. február 2017 
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove otvorila svoje brány pre žiakov 
základných škôl a širokú verejnosť v duchu fašiangov 
 
Tohtoročný  „Deň otvorených dverí“ (DOD) na Strednej odbornej škole obchodu a služieb (SOŠ 
OaS) v Púchove v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK)  sa 
niesol v znamení fašiangov, obdobia plesov a  zábav. 
 
V súčasnej dobe veľkého konkurenčného boja o žiakov základných škôl je podujatie ako DOD 
jednou z významných náborových aktivít. Žiaci základných škôl spoločne s rodičmi majú 
možnosť prezrieť si priestory školy, spoznať pedagógov a získať všeobecné informácie 
o študijných a učebných odboroch. „Škola organizuje DOD aj preto, aby získala študentov. 
Naša škola má 570 žiakov, skoro 100-členný kolektív, takže je to obrovská a moderná škola, 
vybavená najnovšou technikou. Snažíme sa vytvoriť tie najlepšie podmienky pre všetkých, ktorí 
majú záujem o štúdium na našej škole. V budúcnosti máme záujem vstúpiť do duálneho 
vzdelávania, aby naši absolventi v budúcnosti ľahko našli svoje zamestnanie,“ uviedol riaditeľ 
školy Ivan Kasár. Na škole momentálne vyučujú odbory ako napríklad hotelová akadémia, 
kozmetik, čašník, servírka, kuchár, kaderník, hostinský, hostinská, mäsiar, cukrár kuchár.      
 
DOD sa zúčastnila aj vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková: 
„Stredná odborná škola obchodu a služieb v Púchove je výbornou školou, vychováva 
absolventov v takých profesiách, ktoré sú žiadané na trhu práce, či už ide o kuchárov, 
čašníkov, kaderníkov alebo kozmetikov. Verím, že v najbližších rokoch škola vstúpi do systému 
duálneho vzdelávania.“ Tá si spoločne s primátorom mesta Púchov Rastislavom Henekom, 
riaditeľom školy, pedagógmi a ďalšími hosťami prešla všetky priestory školy, kde študenti 
prezentovali svoje zručnosti a svoju školu. Pre návštevníkov boli pripravené fašiangy 
v kuchárčine a cukrárčine, plesové líčenie, plesové nastieranie slávnostných tabúľ, odborné 
prednášky baristov a barmanov, šikovné ruky žiakov, dobový hostinec, zábavné športové hry 
a množstvo ďalších zaujímavých aktivít. Celé podujatie sa nieslo vo výbornej, priateľskej 
a uvoľnenej atmosfére. 
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