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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský rok 2015/2016 
 

 

a) Identifikačné údaje o škole 
 

1. Názov školy:   Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Ul. 1. mája 1264, Púchov 

 

2. Adresa školy:   Ul. 1. mája 1264, 020 01  Púchov 

 

3. Telefónne čísla:   042-4631360, 042-4631365 

Fax 042-4631366 

 

4. Internetová a elektronická adresa školy 

www.sosospu.sk  

ivan.kasar@sosospu.sk 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy 

Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282/20A 

911 01  Trenčín 

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie 

 

Mgr. Ivan Kasár   riaditeľ školy 

Mgr. Miriam Kremeňová  zástupkyňa riaditeľa školy pre TV 

Ing. Gabriela Kanderková  zástupkyňa riaditeľa školy pre TV 

Ing. Ludmila Hamšíková  zástupkyňa riaditeľa školy pre PV 

Ing. Adriana Budayová  vedúca pre TEČ  

Bc. Viera Filová   hlavný majster 

Mária Rolinčinová   vedúca školského pracoviska 

Emília Urbanová   vedúca školskej jedálne 

Marián Pastorek   vedúci zamestnanec technických činností 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch  

 

V šk. roku  2015/16 sa uskutočnili dve zasadnutia Rady školy. Rada školy  pracovala 

pod vedením predsedníčky Mgr. Ivety Minárikovej.   

1. zasadnutie sa konalo 29.6. 2015. Prizvanými hosťami boli : riaditeľ školy Mgr. 

Ivan Kasár a zástupkyne riaditeľa školy Mgr. Miriam  Kremeňová a Ing. Ludmila Hamšíková  

Rada školy vzala na vedomie:  

• Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2014/2015  

• Vyhodnotenie priebehu maturitných skúšok 

• Zhodnotenie činnosti odborného výcviku v šk. roku 2014/2015 

• Informácie o aktuálnom stave žiakov zapísaných do prvých ročníkov denného 

a nadstavbového  štúdia 

 

 

http://www.sosospu.sk/
mailto:ivan.kasar@sosospu.sk
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Rada školy schválila:  

• Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti za školský rok 2014/2015 

• Plán výkonov pre školský rok 2016/2017 

• klasifikáciu voliteľných predmetov v školskom roku 2015/2016. 

 

Na základe výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja na uskutočnenie volieb do Rady 

školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov so sídlom Ul. 

1. mája 1264, 020 01 Púchov (ďalej len „rada školy“) č. TSK/2016/00109-6 zo dňa 

07.03.2016 v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a 

vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení v platnom znení sa uskutočnili v mesiacoch marec a apríl voľby členov do rady 

školy nasledovne: 

Voľby rodičov sme realizovali počas rodičovského združenia 11.4.2016. Vzhľadom 

k tomu, že nebola splnená nadpolovičná väčšina prítomných rodičov v prvom kole, voľby 

prebehli 11.4.2016 v druhom kole. Volieb sa zúčastnilo 147  rodičov žiakov  SOŠ obchodu a 

služieb Púchov (z celkového počtu 597 rodičov žiakov školy).  

Do RŠ boli zvolení : 

Tatiana Ganátová 

Ing. Eva Veliká 

Janette  Velacková 

Voľba zástupcu žiakov prebehla 24. a 28.4.2015 kde získala Lucia Kľúčiková 

podporu 121 hlasov. Volieb sa zúčastnilo 449 žiakov. Dňa 12.4.2016 žiačke opätovne 

vyjadrili podporu všetci prítomní členovia študentského parlamentu ( 7 žiakov z celkového 

počtu 8 žiakov študentského parlamentu). Do RŠ bola opätovne zvolená žiačka II.A triedy 

odbor obchod a podnikanie – Lucia Kľúčiková 

Voľby zástupcu pedagogických pracovníkov – majstrov OV Strednej odbornej 

školy obchodu a služieb v sa konali  dňa 29.3.2016 . 

Volieb sa zúčastnilo: 21 pedagogických pracovníkov SOŠ obchodu a služieb v  

Púchove /z 22 všetkých pedagogických pracovníkov - MOV/  – podmienka nadpolovičnej 

väčšiny bola splnená. 

 Do RŠ bola opätovne zvolená Bc. Viera Filová, hlavná majsterka OV. 

Voľby zástupcu pedagogických pracovníkov – učiteľov  Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb v sa konali  dňa 31.3.2016 . 

Volieb sa zúčastnilo: 35 pedagogických pracovníkov SOŠ obchodu a služieb v  

Púchove / zo  40 pedagogických pracovníkov – učiteľov/  – podmienka nadpolovičnej 

väčšiny bola splnená.  

Pedagogickí pracovníci ( učitelia) SOŠ obchodu a služieb v  Púchove si za svojho 

zástupcu v Rade školy pri SOŠ obchodu a služieb v  Púchove zvolili  Mgr. Ivetu 

Minárikovú - učiteľku teoretického vyučovania. 



 4 

Voľby zástupcu nepedagogických pracovníkov Strednej odbornej školy obchodu 

a služieb v Púchove sa konali  dňa 5.4. 2016. 

 

Volieb sa zúčastnilo: 26 nepedagogických pracovníkov SOŠ obchodu a služieb v  Púchove     

/z 28 všetkých nepedagogických pracovníkov / – podmienka nadpolovičnej väčšiny bola 

splnená. 

Nepedagogickí pracovníci SOŠ obchodu a služieb v  Púchove si za svojho zástupcu 

v Rade školy pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove zvolili  Bc. Zuzanu Pivkovú – sekretárku 

riaditeľa školy. 

 

2. zasadnutie RŚ – Ustanovujúca schôdza RŠ sa konala 4.5.2016.  

Prizvanými hosťami boli: riaditeľ školy Mgr. Ivan Kasár a Mgr. Ľubica 

Kukučková, referent oddelenia školstva, mládeže a športu TSK. 

RŠ pri SOŠ obchodu a služieb vzala na vedomie: 

• informácie o priebehu volieb do RŠ pri SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1.mája 1264, 

v Púchove 

• zoznam členov novoustanovenej RŠ pri SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 

v Púchove 

• návrh Štatútu rady školy 

• diskusný príspevok riaditeľa školy Mgr. Ivana Kasára , ktorý sa týkal:  

▪ prijímacieho konania žiakov pre školský rok 2016/2017 

▪ plánovaného materiálno-technického vybavenia školy 

▪ alternatívnej racionalizácie pracovných miest, ktoré sa v súčasnosti 

týkajú majstrov OV 

▪ výchovných problémov (fajčenia) 

▪ úspešného reprezentovania školy 

 

Rada školy  pri SOŠ obchodu a služieb v Púchove schválila: 

• priebeh a výsledky  volieb predsedu RŠ pri SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, 

v Púchove 

• plán výkonov na školský rok 2017/2018 

• klasifikovanie voliteľných predmetov pre školský rok 2016/2017 

• Štatút RŠ pri SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov 

• Návrh zasadnutí RŠ pri SOŠ obchodu a služieb na šk. rok 2016 / 2017 

  
 

Činnosť rodičovského združenia 

 

Činnosť Rodičovského združenia pri SOŠ obchodu a služieb Púchov v školskom roku 

2015/2016 bola riadená výkonným výborom Rodičovského združenia pri SOŠ obchodu 

a služieb Púchov. Výkonný výbor  pracoval v zložení Alica Brnková – predsedníčka,  Miloš 

Kozový – podpredseda,  Ing. Jaroslava Urbanová – tajomníčka,  Marta Lačná - hospodárka.   

 Vo svojej činnosti sa riadil schváleným plánom činnosti, schválenými zásadami 

použitia finančných prostriedkov a uzneseniami zasadnutí Rodičovskej rady. 

 V školskom roku sa uskutočnila 1. plenárna schôdza rodičovského združenia formou 

využitia školského rozhlasu v škole a 2 triedne schôdze rodičovského združenia 

v jednotlivých triedach. Ďalej sa uskutočnili 2 schôdze Rodičovskej rady a 6 schôdzí 

výkonného výboru rodičovského združenia. Ako zástupcovia rodičov v Rade školy pracovali 

Ing. Eva Veliká a Janette Velacková. 

 Rodičovské združenie vo svojej činnosti spolupracovalo s vedením školy, ktoré bolo 

pozývané na zasadnutia Rady rodičov, aby sa riešili aktuálne problémy školy. Svojimi 
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finančnými prostriedkami napomohlo pri zlepšení materiálneho vybavenia školy. Finančne 

podporilo športové akcie , lyžiarsky výcvik, futbalový turnaj žiakov, olympiády. Zabezpečilo 

odmeny a knižné odmeny na rôzne súťaže pre najlepších žiakov. Boli to súťaže zručnosti v 

jednotlivých odbornostiach, SOČ,  súťaže zručností na OV, matematický klokan. Ďalej sa 

prispelo aj na akcie ako DOD,  Deň učiteľov, ukončenie kalendárneho  roku, barmanskú 

súťaž, maturitné skúšky a záverečné  skúšky žiakov školy. Suma  8.000,- € bola schválená na 

použitie pre zlepšenie materiálneho vybavenia školy, z ktorej sa vyčerpalo 7818,54 €.. 

 

 

Študentská rada 

 

Najvýznamnejšie akcie, ktoré Študentská rada zabezpečovala boli:  

• september – doplnenie členov ŠR z prvých ročníkov, voľba predsedu a podpredsedu 

• október – Študentská kvapka krvi – získanie 11  prvodarcov z radov študentov 

• december – Mikuláš pre žiakov našej školy 

• február – Valentínska kvapka krvi – zapojenie sa ďalších 5 študentov do darcovstva  

• apríl – vykonanie verejnej zbierky Deň narcisov – 12 študentov – vybrali spolu sumu 

883,24€ 

• jún – vyhodnotenie činnosti ŠR za školský rok 2015/2016 

Počas celého školského roka boli členovia ŠR nápomocní pri riešení aktuálnych úloh. 

Predseda a podpredseda ŠR sa zúčastňovali regionálnych zasadnutí v Trenčíne a Púchove. 

Participovali na návrhoch na zlepšenie dochádzky žiakov do školy na prvú vyučovaciu hodinu 

a podieľali sa aj na ďalších aktivitách školy. 

b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

 
V školskom roku 2015/2016 navštevovalo školu nasledovný počet žiakov denného štúdia: 

V študijných odboroch: 

hotelová akadémia   98 žiakov 

čašník, servírka  45 žiakov 

kuchár   43 žiakov 

pracovník marketingu 11 žiakov 

kozmetik   40 žiakov 

kozmetička a vizážistka 11 žiakov 

spoločné stravovanie 63 žiakov 

vlasová kozmetika  30 žiakov 

 

V učebných odboroch: 

čašník, servírka  38 žiakov 

kuchár   45 žiakov 

hostinský   20 žiakov 

cukrár   16 žiakov 

kaderník   72 žiakov 

mäsiar   3 žiakov 

 

So špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola evidovala nasledovný počet 

žiakov: 

• 39  žiakov individuálne začlenených. 
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c)  Údaje o počte uchádzačov do prvého ročníka strednej školy  

 
Z celkového počtu 346 uchádzačov na SOŠ obchodu a služieb Púchov bolo:  

• 131  uchádzačov sa hlásilo na učebné odbory  ( trojročné štúdium ) 

• 115  uchádzačov sa hlásilo na študijné odbory ( štvorročné štúdium ) 

• 48  uchádzačov sa hlásilo na štúdium v hotelovej akadémii (päťročné štúdium) 

• 52  uchádzačov sa hlásilo na nadstavbové štúdium ( dvojročné denné štúdium) 

 

d)  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

 
Úspešnosť prijatých uchádzačov na štúdium v školskom roku 2015/2016 je 

nasledovná: 

• 63 uchádzačov bolo prijatých na učebné odbory 

• 56  uchádzačov bolo prijatých na študijné odbory 

• 27  uchádzačov bolo prijatých na štúdium v hotelovej akadémii 

• 47  uchádzačov bolo prijatých na nadstavbové štúdium 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 
 

V školskom roku 2015/2016 škola dosiahla nasledovné výchovno – vzdelávacie 

výsledky 594 žiakov, ktorí tvorili 27 tried: 

• 65 žiakov prospelo s vyznamenaním 

• 110 žiakov prospelo veľmi dobre 

• 389 žiakov prospelo 

• 7 žiakov neprospelo 

• 23 žiakov neklasifikovaní  

 

V študijných odboroch (4 a 5 ročných ) z 322 žiakov: 

• 54 prospelo s vyznamenaním 

• 76 prospelo veľmi dobre 

• 184 prospelo 

• 4 neprospelo 

• 4 neklasifikovaní 

  

V nadstavbovom štúdiu z 86 žiakov: 

• 2 prospeli s vyznamenaním 

• 8 veľmi dobre 

• 73 prospelo 

• 2 neprospeli 

• 1 neklasifikovaný 

  

V učebných odboroch ( bez maturity ) zo 186 žiakov: 

• 9 prospelo s vyznamenaním 

• 26 prospelo veľmi dobre 

• 132 prospelo 

• 1 neprospel 
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• 18 neklasifikovaní 

 

Priemerná známka na žiaka v školskom roku 2015/2016:  2,41 

  

Maturitné skúšky: 

Z celkového počtu 119  prihlásených žiakov sa zúčastnilo ústnej časti MS 117 žiakov. 

 

Výsledky MS:  

ANJ /B1 83  žiakov, ústna časť priemer- 2,21 

NEJ / B1 34   žiakov, ústna časť  priemer- 2,65 

TČOZ  117   žiakov, priemer - 2,50 

PČOZ  117   žiakov, priemer -  1,91 

SJL  117   žiakov, ústna časť priemer- 2,44 

 

V školskom roku 2015/2016 absolvovali záverečné skúšky nasledovné učebné odbory: 

 

6444 H 00 čašník, servírka  6  žiakov  

6445 H 00 kuchár   13 žiakov  

6489 H 00 hostinský   8 žiakov  

6456 H 00 kaderník   22 žiakov  

2964 H 00 cukrár   8 žiakov 

 

Z celkového počtu 86 žiakov: 

• vyznamenaní: 7 

• prospelo veľmi dobre: 13 

• prospelo: 37 

 

 
f) Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie 

 

     

V školskom roku pracovali na úseku teoretického vyučovania nasledovné predmetové        

komisie: 

1. PK hotelová akadémia 

2. PK odborných predmetov 

3. PK cudzie jazyky  

4. PK prírodovedné predmety, telesnej výchovy a športu  

5. PK slovenský jazyk a spoločensko-vedné predmety  

 

Predmetové komisie zasadali podľa časového harmonogramu zasadnutí a plánu práce, 

vypracovaného a schváleného na úvodnom zasadnutí PK na školský rok 2015/2016. Mnohé 

úlohy boli riešené i priebežne mimo zasadnutí. 

Tematické plány boli spracované a odovzdané správne, rešpektovali rozsah povolených 

úprav.  

 

Zoznam študijných odborov v školskom roku 2015/2016: 

6323600, 6323 K  hotelová akadémia  

6444 K čašník, servírka    

6445 K kuchár 
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6446 K kozmetik 

6405 K pracovník marketingu 

6362 M   kozmetička a vizážistka 

6352 M   obchod a podnikanie 

 

Zoznam učebných odborov v školskom roku 2015/2016:  

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár  

6489 H hostinský  

2964 H cukrár  

6456 H kaderník 

 

Nadstavbové štúdium: 

6421 L spoločné stravovanie  

6426 L vlasová kozmetika 

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických  zamestnancov školy 

 
Prepočítaný počet zamestnancov k 30.6.2016 spolu           87,7 

Z toho 

• počet učiteľov      38,2 

• počet majstrov odborného výcviku   23 

• počet nepedagogických pracovníkov   27,5 

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle Vyhlášky MŠ SR 

č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov.  

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

 
V školskom roku 2015/2016 absolvovali: 

• aktualizačné vzdelávanie: 7  pedagogických zamestnancov,  

• funkčné inovačné vzdelávanie: 1  pedagogický zamestnanec, 

• adaptačné vzdelávanie: 1 pedagogický zamestnanec, 

• atestáciu:  1 pedagogický zamestnanec,  

• atestáciu: 3 pedagogickí zamestnanci. 

 

Pedagogickí pracovníci sa za uplynulé obdobie vzdelávali na základe usmernení 

Ministerstva školstva a podľa článku 10 pracovného poriadku pre pedagogických 

zamestnancov škôl. Za vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov zodpovedá riaditeľ 

školy /zákon č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve/. Pedagógovia sa pravidelne 

zúčastňovali školení realizovaných Metodicko – pedagogickým centrom Trenčín, Štátnym 

inštitútom odborného vzdelávania a ŠPU .  

Prioritným cieľom vzdelávania dospelých na našej škole je stopercentná kvalifikovanosť 

pedagogických zamestnancov a neustále oboznamovanie sa s novými informáciami, 
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technológiami a trendmi z jednotlivých odborov výučby. Cieľom vzdelávania je morálne, 

finančné ocenenie, samostatnosť a zodpovednosť za realizované projekty. 

  

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Praktické vyučovanie 

Najlepší žiaci z odborného výcviku z odborov cukrár, kuchár, čašník, hotelová 

akadémia, pracovník marketingu, kaderník, kozmetik pod vedením majstrov OV 

reprezentovali našu školu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach, kde dosiahli 

veľmi dobré výsledky. 

Prievidzský rytier čiernej dámy 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 

v spolupráci so Školou baristu Stanislava Cibuľu usporiadala dňa 9.10.2015  3. ročník súťaže 

v príprave kávy „PRIEVIDZSKÝ RYTIER ČIERNEJ DÁMY“. Našu školu reprezentovali 

študentky Kristína Tomášková zo  IV.B triedy a Šárka Šulyová zo  IV.AH. Z celkového počtu 

19 súťažiacich obsadili naše študentky 5. a 6. miesto. Aj keď sa žiačky neumiestnili 

na oceňovaných miestach,  mali možnosť si porovnať svoje zručnosti z oblasti baristiky.   

 

Retro - Špica guláš 2015 

 

Dňa 21.októbra 2015 nastal čas Retro Špica gulášu v Dolnom Smokovci pri hoteli 

Autis pod lesom. Aj tento rok sa z našej školy zúčastnili dve družstvá. Každé družstvo muselo 

pripraviť 5 porcií kotlíkového gulášu podľa vlastnej fantázie.  Guláš hodnotila odborná porote 

z členov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC).   

V žiackej kategórii súťažili:  

Lukáš Šulík z II.B a Peter Bihári z II.D   - získali zlatú medailu a celkové víťazstvo 

V kategórii profesionál súťažili: 

PaedDr. Renáta Tvarožková a PaedDr. Jana Mikulová-  získali  striebornú medailu 

 

DANUBIUS GASTRO BRATISLAVA VÝSTAVISKO INCHEBA 2016 

V dňoch 28.1.- 31.1.2016 sa konal v Bratislavskej Inchebe veľtrh gastronómie 

a cestovného ruchu. Ako sprievodný program boli viaceré celoslovenské súťaže organizované 

SZKC. Žiačky druhého, tretieho ročníka a nadstavbového štúdia úspešne reprezentovali našu 

školu( Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov)  Zúčastnili sa súťaže 17. ročník Poézia 

v gastronómii vo  viacerých súťažných kategóriách.   

Katarína Trníková   III.E – súťažná kategória cukrárska Artistika -  voľná tvorba z perníka 

junior – zlatá medaila absolútny víťaz kategórie  

Názov súťažného výrobku „ Sladké sny “ ( 3D kompozícia ) 

Monika Budayová  I. SB – súťažná kategória cukrárska Artistika -  voľná tvorba z perníka 

junior – zlatá medaila absolútny víťaz kategórie  

Názov súťažného výrobku „ Sladké sny “ ( 3D kompozícia ) 
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Gabriela Miškechová  II.D - súťažná kategória   cukrár  junior - zlatá medaila a absolútny 

víťaz.  Súťažný výrobok - Jeden druh minidezertu pre 6 osôb, zodpovedajúca  jedlej dekorácii 

s názvom  „ O päť minút dvanásť “.  

SLOVAK BARISTA CUP  2016 

Dňa 29.1.2016 sa Šárka Šulyová, žiačka IV.AH, zúčastnila baristickej súťaže 

SLOVAK BARISTA CUP 2016 v Bratislave na výstave Danbius gastro 2016. Súťaž bola 

organizovaná pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA). Na súťaži sa umiestnila 

na 3. mieste, kde získala 8 bodov do celkového záverečného hodnotenia. Záverečné 

hodnotenie pozostávalo z ôsmich kôl baristickej súťaže. Súťažiaci, ktorý počas ôsmich kôl 

získa najvyšší počet bodov získa hlavnú cenu, ktorou bola stáž na plantážach kávy v Brazílii.   

INTERBEAUTY Bratislava 

Dňa 12.2.2016 sa na Inchebe v Bratislave konala súťaž Interbeauty Trophy 2016. 

Kozmetičky súťažili v dvoch disciplínach: „Prechádzka po pláži“ (čas na vypracovanie 60 

minút) a „Arabská princezná“ (čas na vypracovanie 60 minút). 

Súťaže sme sa zúčastnili so žiačkou z  I.A odbor kozmetik Katkou Hnilovou, ktorá 

líčila modelku Romanu Peťkovú z I.A na tému ,,Arabská princezná". Súťaže sa zúčastnilo 16 

študentov z rôznych kútov Slovenska. Bola to silná konkurencia, ale Katke sa podarilo získať 

krásne 3. miesto.   

 

Súťaž Nové Zámky - barista 

Súťaž 8. ročník majstrovstiev Slovenska v príprave kávy a coctailu Barista Junior 

2016 sa konala dňa 9.3.2016 v Nových Zámkoch . Organizátorom súťaže bola SOŠHSaO, 

Zdravotnícka 3, Nové Zámky v spoluprácii so Školou Baristu a hlavnými partnermi Puro 

Fraitrade Coffee, Bacardí. Súťaž bola pripravená v priestoroch školy v príjemnej atmosfére. 

Našu školu reprezentovala žiačka IV. AH Šárka Šulyová, ktorú pripravovala MOV. 

Bc. Anna Ciesarová. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 16 súťažiacich z 13 škôl. Súťaž je 

organizovaná pre juniorov, v ktorej sa udeľuje 1., 2. a 3. miesto, cena za najlepšie cappuccino 

technikou latte art, cena za najlepšie vypracovaný test, cena za najlepší cocktail a cena za 

najlepšie technické prevedenie.  

Šárka Šulyová získala cenu za najlepšie vypracovaný test súťažiacich z histórie 

a základnej terminológie kávového zrna, histórie „PURO fairtrade coffee“, histórii cocktailu 

a minerálnej vody MATTONI. 

 

Trenčiansky pivný someliér 2016 

Odbor čašník 

Súťaž 4. ročník Trenčiansky pivný someliér sa konala dňa 17.3.2016 v Trenčíne. 

Organizátorom súťaže bola SOŠOS Trenčín v spolupráci s Pivovarom Urpiner – Banská 

Bystrica. Súťaž bola pripravená v priestoroch školskej prevádzky Gastrocentrum v príjemnej 

atmosfére. 

Našu školu reprezentovali žiaci III.B  Lýdia Štefinová a  I.B Matej Toman. 

Pripravovala ich  MOV Bc. Anna Ciesarová.  Súťaže sa zúčastnilo celkovo 14 súťažiacich 

zo 7 škôl. Súťaž  je organizovaná pre študentov gastronomických odborov vo vedomostiach 

o pive a pivovarníctve s praktickou ukážkou prípravy miešaného nápoja, čapovania piva.  

Naši žiaci sa v tejto súťaži neumiestnili na prvých troch miesta. V písomnej časti pri 

vypracovaní testu stratili cenné body, ktoré sa im kvalitnou prípravou nápojov už nedali 

nahradiť. Ich nápoje sa vyznačovali kreativitou, nielen vzhľadovo a chuťovo, ale aj 

originálnou prípravou.  

Odbor kuchár 

Na súťaži 4. ročník Trenčiansky pivný someliér - v odbore kuchár našu školu 

reprezentoval žiak III. D Marek Mojto.  Pripravovala ho  majsterka OV PaedDr. Jana 
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Mikulová.  Súťaže sa zúčastnilo celkovo 11 súťažiacich zo 7 škôl. Súťaž bola rozdelená na 

dve časti. Prvá časť bol test o vedomostiach o pive. Druhá časť – praktická príprava pokrmu. 

Odbor kuchár pripravoval vlastnú kalkuláciu  s použitím piva v jedle. Náš žiak pripravoval 

,,Bažantie prsia marinované v tmavom pive s pikantným brusnicovo-pivovým chutney, 

pyré z koreňovej zeleniny a prílohu quinou.“ Jeho jedlo bolo kreatívne s použitím tmavého 

piva a netradičnej prílohy – quinoi.  

 

Banskobystrický gastro cup 2016 

V dňoch 18. a 19.3.2016 sa konala v Banskej Bystrici súťaž pod názvom 

Banskobystrický Cup 2016 – 2. ročník. Súťaž bola určená pre žiakov odboru kuchár a cukrár. 

Našu školu reprezentovali v odbore cukrár dve žiačky z  II. D - Gabriela Miškechová, Alena 

Pažitná.  

Dňa 18.03.2016 MOV Bc.Oľga Barcíková sa zúčastnila so žiačkou III.D triedy 

Máriou Čukanovou súťaže „Banskobystrický Gastro Cup 2016“ v kategórií kuchár junior 

varenie naživo. Príprava 2 porcií moderného inovatívneho teplého pokrmu s prílohami 

v časovom limite 45 minút. Hlavná surovina Pstruh lososovitý. 

Žiačka, aj napriek veľkej konkurencií (20 súťažiacich) a malými skúsenostiam sa 

umiestnila na 3.mieste, teda priniesli sme bronz . 

 

Súťaž Darčekové balenie Bratislava 

Dňa 22. marca 2016 sa v DK Ružinov Bratislava konal už 13. ročník celoslovenskej 

súťaže s medzinárodnou účasťou v darčekovom balení. V tomto roku organizátori pripravili 3 

súťažné témy. Úlohou súťažiaceho bolo v stanovenom časovom limite pripraviť darčekové 

balenie na konkrétnu tému. Každý súťažiaci súťažil vo všetkých troch témach. Súťažilo 21 

žiakov z celého Slovenska aj Česka. Súťaž je určená pre žiakov SOŠ, ktorí sa pripravujú pre 

obchodnícke povolanie. Odborná komisia hodnotila najmä vystihnutie témy, nápaditosť, 

estetický vzhľad, farebné zladenie, zručnosť balenia, pevnosť, prenosnosť. 

 Našu školu reprezentovala žiačka IV.A triedy št. odbor pracovník marketingu - 

Dominika Jašeková. Spolu s majsterkou OV Ing. Helenou Backárovou pripravili darčekové 

balenie aj ponuku dňa podľa určených kritérií. Snaha sa vyplatila. V 1. téme žiačka zhotovila 

školskú aktovku, ktorá porotu najviac zaujala. Získala 1. miesto za najlepší nápad. 

V celkovom hodnotení sa umiestnila v striebornom pásme.  

 

Košický kuchár 2016 

Na súťaži 3. ročník ,, Košický kuchár 2016“ v kategórii kuchár  junior  varenie 

naživo našu školu reprezentovali dvaja žiaci -  žiak III. D Marek Mojto - pripravovala ho 

 majsterka  OV PaedDr. Jana Mikulová a žiak II.B  Tomáš Trško – pripravovala ho majsterka 

OV  PaedDr. Renáta Tvarožková. Žiaci pripravovali vlastnú kalkuláciu moderného  teplého 

pokrmu s prílohami v časovom limite 45 minút s podmienkou použitia  cvikle alebo kvaky 

v jedle. Súťaž sa konala  v priestoroch hotela Košice v spolupráci s Košickým klubom SZKC, 

Košickým samosprávnym krajom a SOŠ J. Bocatia Košice. Obidvaja žiaci úspešne  

reprezentovali našu školu - umiestnili sa v striebornom pásme, teda priniesli dve strieborné 

medaile. 

 

Súťaž a exkurzie v Trenčíne. 

Dňa 29.4.2016 sa na výstavisku v Trenčíne konala súťaž ,,Podporme remeslá " 

Dvadsať kozmetičiek z celého Slovenska súťažilo na tému LADY GAGA - American horror 

stories. Aj my sme sa zúčastnili tejto súťaže so žiačkou 1. ročníka Katarínou Hnilovou. 

Príprava bola náročná, ale Katka si odniesla krásne 1. miesto. 

 

Trendy barový čašník 2016 
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Dňa 27.4.2016 Klub mladého barmana a baristu pri SOŠ obchodu a služieb Púchov 

zorganizoval v spolupráci s TSK, Mestom Púchov a sponzormi súťaž  „2. ročník Trendy 

barový čašník“. Do súťaže sa prihlásilo 6 škôl - Námestovo, Piešťany, Partizánske, Nové 

Zámky, Trenčín, Banská Bystrica a Púchov. Celkovo  súťažilo 22 žiakov, z toho v kategórii 

A 8 žiakov a v kategórii B 14 žiakov. V kategórii B bola súťaž pripravená pre študentov 

stredných odborných škôl a hotelových akadémii v odbore čašník, ktorí už nadobudli 

základné vedomosti z danej oblasti. V  kategórii A  bola súťaž  pripravená pre študentov 

stredných odborných škôl a hotelových akadémii v odbore čašník, ktorí už majú skúsenosti zo 

súťaží a vedia tvoriť kreatívne. 

Súťažilo sa v disciplínach: Pivný sommelier, Barista, Barman   

Našu školu reprezentovali žiaci: 

Kategória A - Šárka Šulyová IV.AH a  Kristína Tomášková IV.B 

Kategória B – Marek Revúci III.B a  Martina Pilná III.B 

V kategórii A bolo nasledovné umiestnenie súťažiacich:  

1. miesto  Marek Svitek SOŠ obchodu a služieb Banská Bystrica 

2. miesto  Matej Žofačík  Súkromná SOŠ EDUCO Slanická osada 

3. miesto  Martina Dreveňaková  Súkromná SOŠ EDUCO  Slanická osada 

4. miesto  Kristina Tomášková SOŠ obchodu a služieb Púchov 

 

V kategórii B sa žiaci umiestnili nasledovne: 

1. miesto Katarína Staseľová Súkromná SOŠ EDUCO  Slanická  osada 

2. miesto Patrik Škamla   SOŠ obchodu a služieb Piešťany 

3. miesto Martina Pilná  SOŠ obchodu a služieb Púchov 

 

Súťaž „Cena mesta Pezinok“ 

V piatok 13.5.2016 sme sa zúčastnili medzinárodnej kaderníckej súťaže „Cena mesta 

Pezinok“. Súťažila žiačka III.F Nikoleta Nosálová s modelkou Luciou Drienikovou, ktorú 

nalíčila žiačka Katarína Hnilová k voľnej téme: „Folklór v dnešnej dobe“. 

 

Tatranský  kuchár 2016 

Dňa 19.5.2016 v Novom Smokovci v hoteli Atrium sa konala XXV. Jarná 

gastronomická výstava jedál, cukrárenských výrobkov a súťaž ,,Tatranský kuchár 2016“. 

V kategórií kuchár  junior  varenie naživo našu školu reprezentovali dvaja žiaci -  žiak III. D 

Marek Mojto - pripravovala ho  majsterka OV PaedDr. Jana Mikulová a žiak II.B Tomáš 

Trško – pripravovala ho majsterka OV  PaedDr. Renáta Tvarožková. Žiaci v časovom limite 

45 minút pripravovali vlastnú kalkuláciu  teplého pokrmu s prílohami na tému jahňací chrbát 

a huby – smrčkovec.  Žiak Tomáš Trško  sa umiestnil v bronzovom pásme a žiak Marek 

Mojto získal diplom za účasť.  

 

Súťaž - Jarná  výstava vo Vysokých Tatrách máj 2016 cukrár 

Dňa 19.5.2016 sa konala 25. Jarná  výstava studených  mís a cukrárskych výrobkov 

v hoteli Átrium, Nový Smokovec  vo Vysokých Tatrách. Výstavy cukrárskych výrobkov sa 

zúčastnili dve žiačky našej školy odbor cukrár Katarína Trníková III.E a Gabriela Miškechová 

II.D. Sprievodným programom výstavy boli aj rôzne prezentácie. V modernom štúdiu si 

pripravila prezentáciu trendových dezertov aj MOV Mgr. Jozefína Zaukolcová. Súčasťou 

výstavy bola aj súťaž Tatranský kuchár 2016. 

Úspechy našich majstrov OV aj žiakov na súťažiach boli zverejnené aj v médiách –

televízia JOJ, televízia Markíza, regionálna Púchovská TV, TV Považie Považská Bystrica. 

Zároveň články v odborných časopisoch GASTRO, TOP hotelierstvo, Magazín Tescoma,  

Považskobystrické novinky, Púchovské noviny a Púchovské listy. 
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Ostatné aktivity počas školského roka 2015/2016: 

 

Púchovský jarmok 

V sobotu 19. septembra 2015 sa konal už XVII. Púchovský jarmok. Pre toto úspešné 

podujatie majsterky OV Mgr. Jozefína Zaukolcová a Bc. Katarína Bučová spolu so žiakmi 

odboru cukrár pripravili rôzne cukrárske výrobky – čajové pečivo, linecké koláčiky, fúkané 

pečivo, slané pečivo, medovníčky, medovníkové domčeky a rôzne ozdoby na torty. Žiaci z II. 

D -  triedy Pavlína Riljaková, Alena Pažitná, z III. E Katarína Trníková a I.SA Monika 

Budayová, predviedli návštevníkom modelovanie cukrárskych ozdôb na torty a zdobenie 

perníkov. O výzdobu stánku a predaj výrobkov sa postarali  majsterka OV Ing. Helena 

Backárová a žiačka IV. A triedy št. odboru pracovník marketingu – Dominika Jašeková. 

Návštevníci si ponuku našich cukrárskych výrobkov veľmi pochvaľovali a nás teší, že 

odchádzali od nášho stánku veľmi spokojní. 

 

Mňam Fest Bánovce nad Bebravou 

Dňa 19.09.2015 sa majsterka OV Bc. Oľga Barcíková  s Ing. Máriou Pažítkovou 

a žiakmi našej školy Martinom Sikom a Jakubom Gablíkom zúčastnili v Bánovciach nad 

Bebravou  MŇAM  FESTU. Mňam Fest organizovali farmári a potravinári z regiónu a mesto 

Bánovce nad Bebravou s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a ministerstva 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Už šiesty rok sa tu varili gurmánske špeciality 

z mäsových a syrových výrobkov. 

Žiaci našu školu prezentovali vo vyrezávaní ovocia a zeleniny. Práce sa návštevníkom 

jarmoku páčili a mnohí obdivovatelia si od nás ako darček odniesli vyrezané jabĺčka, hrušky, 

šípové ruže z reďkovky, iné kvetinky z uhoriek, kalerábu a z červenej repy.  

 

Recepcia pre Centrum sociálnych služieb (CSS) Bystričan. 

Dňa 25.09.2015 majstri spolu so žiakmi a pracovníci hotela Študent pripravili recepciu 

pre CSS Bystričan v Považskej Bystrici pri príležitosti 30. výročia jej založenia. Recepcia sa 

konala na základnej škole, kde sa naši žiaci pod vedením MOV Bc. Troškovej  snažili upraviť 

triedu na reprezentatívny priestor, a myslíme si, že sa im to podarilo. Dobroty navarili a 

krásne dozdobili žiaci pod vedením MOV Bc.  Barcíkovej, Bc. Skorkovej a Bc Dresta. 

 

Najkrajšia torta Slovenska 2015 

Dňa 8.10.2015 sa Divadlo v Púchove na jeden deň zmenilo na veľkú cukráreň. Súťaž 

zorganizoval už po šiestykrát Slovenský zväz kuchárov a cukrárov v spolupráci so Strednou 

odbornou školou obchodu a služieb v Púchove. V hlavných úlohách sme videli dvadsaťdeväť  

autorov sladkých toriet.  Porotcovia, ale aj  verejnosť vyberali „Najkrajšiu tortu  Slovenska 

2015“. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov z odboru cukrár, ktorých na súťaž pripravovali 

majsterky OV Mgr. Jozefína Zaukolcová a Bc. Katarína Bučová. 

 

Akcia v kaderníctve Akadémia Púchov 

Majsterka OV Mgr. Naďa Karavanová so žiačkami učebného odboru kaderník od 

12.10.2015 do 29.5.2016  pripravili dlhodobú akciu pre zákazníkov kaderníctva Akadémia 

pod názvom: „ZÁKAZNÍCKE KARTY S BONUSOM“ 

 

Akcia v kozmetike Pov.Bystrica 

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Eva Budayová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik pripravili v dňoch 13.10. - 16.10.2015  akciu  pod názvom:  

"Regeneračné ošetrenie pleti". 
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Deň zdravej výživy v školskej jedálni 

Dňa 16.10.2015 majsterky OV PaedDr. Jana Mikulová a PaedDr. Renáta Tvarožková 

so žiakmi odboru kuchár v spolupráci s majsterkou OV Mgr. Lýdiou Kavalíkovou a žiakmi z 

odboru čašník, servírka pripravili pri príležitosti „Dňa zdravej výživy“ prezentáciu zdravých 

jedál v priestoroch školskej jedálne Púchov. 

 

Tekvičkové dni. 

V dňoch 21. 10. a 22.10.2015 sa v hoteli Študent Považská Bystrica uskutočnil už 

3.ročník tekvicových dní  s ochutnávkou špecialít jesennej kuchyne, čo nám príroda nadelila. 

Svoje umenie nám predviedla majsterka OV Bc. Oľga Barcíková so žiakmi, ktorá vyrezala 

nádherné tekvice carvingovou metódou. Kuchyňa pod vedením majsterky OV Heleny 

Šutkovej, Bc. Rastislava Dresta a Bc. Marty Skorkovej  so žiakmi pripravili výborne 

pochúťky z tekvice a plodov jesene. Reštaurácia pod vedením majsterky OV  Bc. Heleny  

Tamášiovej, Bc. Márie Juríkovej a  Bc. Evy Troškovej pripravila výseky slávnostných tabúľ s 

jesennou tematikou. 

Cesta k povolaniu 

Dňa 22.10. 2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Považská Bystrica v spolupráci 

s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Považská Bystrica, 

zamestnávateľmi a agentúrami pripravili prezentáciu zamestnávateľov, agentúr, stredných 

škôl a stredných odborných škôl  pod názvom: 

BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ 

„ Cesta k povolaniu“ XIV. ročník 

Prezentáciu našej školy v priestoroch Strednej odbornej školy strojníckej pripravili výchovná 

poradkyňa Mgr. Iveta Mináriková,  majsterka OV Bc. Helena Tamášiová, Bc. Oľga 

Barcíková, Mgr. Jozefína Zaukolcová a Bc. Daniela Štefulová pod organizačným riadením 

Ing. Hamšíkovej a Bc. Filovej  spolu so žiakmi z jednotlivých odborov 

Brvništské jablko 

 Dňa 25.10.2015 sme sa zúčastnili na 5. ročníku regionálnej výstavy jabĺk 

a najchutnejších výrobkov z nich v Múzeu Historická škola v Brvništi. Pripravili sme 

výstavku vyrezaných jabĺk, tekvíc a melónu carvingovou metódou. Svoje umenie vyrezávania 

do ovocia a zeleniny predstavili majsterka OV Bc. Oľga Barcíková a žiak I.SB Jakub Gáblik 

pod vedením Ing. Márie Pažítkovej. Prezentáciu výrobkov zabezpečila majsterka OV Bc. 

Viera Filová. 

Memorandum o spolupráci. 

 Dňa 26.októbra 2015 sa v hoteli Študent Považská Bystrica podpísalo Memorandum 

o spolupráci a  podpore v oblasti odborného vzdelávania a prípravy medzi Strednou odbornou 

školou obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov so sídlom Ul. 1. mája 1264, 020 01 

Púchov,  v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a významnými 

zamestnávateľmi Trenčianskeho regiónu. 

STREDOŠKOLÁK – Hrdina remesla 

Výstava bola zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako je 

strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, baníctvo, hutníctvo, chémia, drevárstvo, 

nábytkárstvo, odevníctvo, textil, obuvníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, 

poľnohospodárstvo,  obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných školách.  
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STREDOŠKOLÁK – Hrdina remesla má vytvoriť vhodnú príležitosť  pre propagáciu 

stredných odborných škôl, gymnázií,  konzervatórií a iných vzdelávacích inštitúcií a  priamou 

prezentáciou zároveň sprostredkovať žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich 

ďalšieho štúdia. 

Pri tejto príležitosti naša škola zabezpečovala prezentáciu našich odborov pod vedením 

MOV Bc. Zuzany Ďurkechovej, Bc. Evy Budayovej, Bc. Marty Luhovej a Mgr. Nadi 

Karavanovej spolu so žiakmi  odboru kozmetik a kaderník.  

Slávnostný raut pre 80 osôb pri tejto príležitosti  zabezpečovali Bc. Alena Bartalosová 

spolu so žiakmi odboru čašník, servírka, PaedDr. Jana Mikulová, PaedDr. Renáta Tvarožková 

spolu so žiakmi odboru kuchár. 

V rámci výstavy sa konala aj súťaž „ O najlepší exponát“. Do súťaže sa prihlásila žiačka 

z odboru cukrár Katarína Trníková z III.E, ktorú pripravila majsterka OV Mgr. Jozefína 

Zaukolcová  a vystavovala „ 3D medovníková kompozícia jeseň“. Za výrobok získala diplom 

„Najlepší exponát výstavy“. 

Akcia v kozmetike Pov.Bystrica 

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Eva Budayová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik pripravili v dňoch 24.11. - 27.11.2015  akciu  pod názvom: 

"Liftingové ošetrenie pleti". 

 

Top cukrár 2015  

Dňa 9.12.2015 sa konala v Žilinskom hoteli Holiday Inn súťaž TOP cukrár 2015 - 4. 

ročník,  ktorú organizoval  Klub cukrárov SZKC v spolupráci so Žilinským klubom 

Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Súťaž bola súčasťou gastronomického podujatia, 

Žilinská gastronomická jeseň. Našu školu reprezentovali dve žiačky odboru cukrár Monika 

Budayová  z I. SB a Katarína Trníková  z III. E.. Súťažili v kategórii cukrárska artistka, kde 

získali zlatú medailu. Ich práca bola celá v 3D prevedení medovníkovej kompozície pod 

názvom „Dámsky kútik „ . Na záver s najvyšším počtom bodov  získali prestížny titul TOP 

cukrár 2015, stali sa absolútnymi víťazkami súťaže. Žiačky pripravovala Mgr. Jozefína 

Zaukolcová  

Akcia v kozmetike Pov.Bystrica 

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Eva Budayová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik pripravili v dňoch 9.2. - 12.2.2016  akciu  pod názvom: "Masáž 

pleti zdarma pri kompletnom kozmetickom ošetrení". 

Akcia v kaderníctve Akadémia Púchov 

Majsterka OV Mgr. Naďa Karavanová  so žiačkami učebného odboru kaderník dňa 

8.3.2016  pripravili v spolupráci s kozmetičkami akciu pre zákazníkov kaderníctva Akadémia  

pod názvom: „Veľká skrášľovacia akcia k MDŽ.“ 

Akcia v kaderníctve Akadémia Púchov 

Majsterka OV Mgr. Naďa Karavanová  so žiačkami učebného odboru kaderník 

pripravili na mesiac marec akciu pre zákazníkov kaderníctva Akadémia  pod názvom: 

„Dámske a pánske strihanie vlasov za symbolické 1 €“ 

Práca majstra odbornej výchovy odbor cukrár na našej škole. 

Majster OV odboru cukrár  podľa určených technologických postupov vyrába 

cukrárske výrobky, pripravuje cestá a hmoty, spracováva čokoládu na čokoládové výrobky, 

pripravuje ozdoby, vyrába zákusky, cukrovinky a torty. Okrem príjmu, kontroly a skladovania 
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potrebných surovín a polotovarov sa stará aj o výrobu. Dohotovuje výsledné cukrárske 

produkty, cukrovinky, zákusky a torty. Finálne výrobky aranžuje podľa požiadaviek 

zákazníkov. Počas tejto práce učí svojich žiakov cukrárskemu umeniu a jeho zručností.  

 

V januári 2016  majsterka OV Mgr. Jozefína Zaukolcová spolu so svojimi žiakmi 

pripravila dve náročné torty:  

➢ na 15. ročník stretnutia heligonkárov Púchovskej doliny, Lúky pod Makytou 

Zaujímavosť:  

Torta vážila 28 kg, použilo sa na ňu  80 vajec, 50 cm výška, rozmer spodnej časti  

40cm x 40 cm 

 

➢ 15. výročie spoločnosti CBA SK , a.s., logo CBA v  3D prevedení 

Zaujímavosť: 

Torta vážila 15 kg , použilo sa na ňu 45 vajec, rozmer  45cm x 35 cm 

 

Akcia v kaderníctve VIKI Púchov 

Majsterky OV Bc. Viera Krátka a Bc. Marta Luhová  so žiačkami učebného odboru 

kaderník pripravili na mesiac marec akciu pre zákazníkov kaderníctva VIKI  pod názvom: 

„Marec mesiac úcty k ženám – farbenie vlasov s 10% zľavou “. 

 

Fašiangy v hoteli Študent 

Veselé obdobie bolo aj na hoteli Študent. Hostia si objednali fašiangovú zábavu 

s tematikou, pre nás trochu netradičnou, návšteva priaznivcov ďalekého východu. Majstri OV 

a ich žiaci prijali výzvu a popasovali sa s požiadavkami,  ktoré mali naši hostia.  

Majsterka OV Bc. Juríková spolu so žiakmi z odboru čašník, servírka  vyzdobili 

a nastreli  reštauráciu  s tematikou Ďalekého východu. Majstri OV Bc. Barcíková a Bc. Dresto 

spolu so žiakmi odboru kuchár pripravili gastronómiu trochu netradične -  čínsku kuchyňu.  

 

MDŽ v kaderníctve Akadémia 

V kaderníctve Akadémia sa 8.3.2016 uskutočnila akcia k MDŽ, kde sme chceli 

všetkým ženám pripomenúť ich sviatok a spríjemniť im tento deň novým účesom a vizážou.  

O zákazníčky sa starali žiačky 3. a 1. ročníka v odbore kaderník a žiačky 4. ročníka v odbore 

kozmetik. Po návšteve nášho kaderníctva si zákazníčky mohli posedieť pri dobrej káve 

a koláčiku v cukrárni Akadémia. 

 

Súťaž zručnosti – kaderník 

Žiačky 3.ročníka v odbore kaderník si 9.3.2016 zmerali svoje sily v kaderníctve 

Akadémia pri vytváraní spoločenského účesu s názvom „ Stužková slávnosť“. 

Zo šiestich súťažiacich dievčat z kaderníctva Akadémia a VIKI, ktoré boli vybrané 

v súťažnom predkole, sa na 1. mieste umiestnila Nikoleta Nosálová, 2. miesto obsadila Petra 

Trenčanová a 3. miesto patrí Valérií Gašparíkovej. 

 

Akcia v kozmetike Pov. Bystrica 

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Eva Budayová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik pripravili v dňoch 22.3. - 23.3.2016  akciu  pod názvom: 

"Regeneračné ošetrenie pleti". 

 

Školské kolo súťaže zručností  

Dňa 18.3. 2016 sa v kozmetike Študent  konalo školské kolo súťaže zručnosti žiakov 

3.ročníka študijného odboru kozmetička –vizážistka. Úlohou súťažiacich bolo predviesť 

líčenie na tému Special event (líčenie na výnimočné príležitosti). Komisia hodnotila  techniku 
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a čistotu prevedenia a celkový estetický dojem. Na prvom mieste sa umiestnila Klaudia 

Ivanová, 2.miesto patrí Silvii Lomňančíkovej  a 3.miesto obsadila Michaela Javorková. 

 

7. apríl – SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 

7. apríl - každoročne na tento deň pripadá Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený v 

roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou. Táto organizácia každoročne vyhlasuje 

tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou, ktorá sa každý rok mení, 

upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať nemalú pozornosť. Témou 

Svetového dňa zdravia pre rok 2016 je  - diabetes. 

Pri tejto príležitosti  majsterky odborného výcviku PaedDr. Jana Mikulová,  PaedDr. 

Renáta Tvarožková a Mgr. Lýdia Kavalíková  so žiakmi odboru kuchár a čašník  pripomenuli 

stravníkom školskej kuchyne tento deň prezentáciou ,,Zdravé maškrtenie“. Odbor kuchár 

 pripravil sladkosti bez cukru, ktoré našiel stravník zabalené vo vkusnom vrecúšku na stole pri 

obede a mohol ich ochutnať. Záujem  pútal i stôl so surovinami na prípravu takýchto maškŕt. 

Z profesionálneho hľadiska hlavne kuchári by mali dbať a upozorňovať stravníkov na potrebu 

obmedzovania cukru v stravovaní. Sú spôsoby nahradzovania cukru zdravšími prírodnými 

surovinami ako je stévia, ovocie, med, arašidová a sezamová pasta,  javorový sirup, agáve, 

mrkva.  

Majsterky pozvali i odborníka pána Petra Plachého, ktorý sa zaoberá prevenciou 

a zdravým štýlom stravovania človeka, u ktorého  mohli stravníci  dostať nové informácie a 

poznatky k danej téme. Zo strany stravníkov bol taktiež záujem o meranie Indexu telesnej 

hmotnosti – BMI, ktorý im na požiadanie pre vlastnú informáciu odmeral.   

 

Akcia v kozmetike Pov. Bystrica 

Majsterky OV Bc. Zuzana Ďurkechová a Bc. Eva Budayová spolu so žiačkami 

študijného odboru kozmetik pripravili v dňoch 19.4. - 22.4.2016  akciu  pod názvom: 

"Hydratačné ošetrenie pleti". 

 

Recepcia pre FPT V Púchove 

Dňa 20.4.2016 majstri OV PaedDr. Renáta Tvarožková a Bc. Alena Bartalosová spolu so 

žiakmi odboru kuchár a čašník, servírka  pripravili recepciu pre Fakultu priemyselných 

technológií v Púchove – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, pri príležitosti 

konferencie „Transfer technológií do praxe“. 

 

Medzinárodný deň mlieka 

17. máj - ,,Medzinárodný deň mlieka“ sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou 

Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z 

najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je 

poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a 

inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života. Pri tejto príležitosti  

majsterky odborného výcviku PaedDr. Jana Mikulová, PaedDr. Renáta Tvarožková a Mgr. 

Lýdia Kavalíková so žiakmi odboru kuchár a čašník pripomenuli stravníkom školskej 

kuchyne tento deň výstavkou a prezentáciou spojenou s  ochutnávkou mliečnych kokteilov, 

ktoré sami pripravili. Konzumácia mlieka a jeho výživové vlastnosti pre človeka – hlavne detí  

a mládeže  je veľmi dôležitá. 

 

Školské kolo súťaže zručností 

Dňa 18.5.2016 sa v hoteli Študent  konalo školské kolo súťaže zručnosti žiakov 3. 

ročníka v odbore čašník, servírka, kuchár a hostinský. Úlohou súťažiacich v odbore 

kuchár a hostinský bolo pripraviť vlastnú kalkuláciu jedla s prílohou na tému ,,Losos – hlavné 
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jedlo.“ Komisia hodnotila  chuť, konzistenciu, použité suroviny, nové trendy a estetickú 

úpravu jedla. 

Umiestnenie: 

1. miesto  Kosák Andrej III.D 

2. miesto  Mojto Marek III.D 

3. miesto  Kršík Matej III.B 

 

Úlohou súťažiacich v odbore čašník, servírka a hostinský bolo pripraviť vlastnú 

kalkuláciu studeného predjedla na tému ,,Kokteilový šalát“. Komisia hodnotila  chuť, 

konzistenciu, použité suroviny, nové trendy a estetickú úpravu kokteilu. 

Umiestnenie: 

1. miesto  Štefinová Lýdia III.B 

2. miesto  Ďurovcová Denisa III.E 

3. miesto  Donovalová Terézia III.D 

 

Praktické maturitné skúšky - kozmetik 

Dňa 5.5. a 6.5.2016 sa konali v kozmetike Študent v Považskej Bystrici praktické 

maturitné skúšky IV. A triedy odboru kozmetik. 

Na povolanie kozmetičky sa pripravovalo 14 žiačok, ktoré svoje nadobudnuté vedomosti 

a praktické zručnosti počas štúdia ukončili praktickou maturitnou skúškou. Výsledné práce 

študentiek, ktoré pracovali v príjemnom a pokojnom prostredí salónu kozmetiky Študent 

Považská Bystrica, zhodnotili členovia skúšobnej komisie na dobrej úrovni. 

 

Praktické maturitné skúšky – pracovník marketingu 

V dňoch 5. a 6. mája 2016 sa konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

v študijnom odbore pracovník marketingu. Žiaci IV.A triedy prezentovali nadobudnuté 

odborné vedomosti a praktické zručnosti zamerané na marketing v obchodnej praxi, formou 

predvedenia komplexnej úlohy. Žiaci pripravovali reklamnú kampaň produktov, odbornú 

ponuku a predvedenie produktov pre zákazníkov, aranžovanie a dekoratívnu tvorbu 

v obchode. Súčasťou komplexnej úlohy bolo aj vypracovanie dokladov súvisiacich 

s dodávkami tovaru pre odberateľov. Žiaci prezentovali svoje vedomosti a praktické zručnosti 

na veľmi dobrej úrovni. 

 

Praktické maturitné skúšky- kuchár, čašník, servírka 

V dňoch 12. a 13. mája 2016 sa konala praktická časť odbornej zložky maturitnej 

skúšky v študijnom odbore čašník, servírka a kuchár v hoteli Študent Považská Bystrica. Žiaci 

IV.B triedy prezentovali nadobudnuté odborné vedomosti a praktické zručnosti zamerané na 

prípravu slávnostnej recepcie formou predvedenia komplexnej úlohy. 

Žiaci pripravili slávnostný banket na tému „Európske kuchyne“. Kuchári pripravili 

vlastné kalkulácie slávnostného menu. Hostia videli zručnosti čašníkov: prípravu miešaných 

nápojov, filetovanie, flambovanie, dochucovanie, miešanie šalátov a prípravu káv. Žiaci 

prezentovali svoje vedomosti a praktické zručnosti na veľmi dobrej úrovni. 

 

Súťaž o najkrajšiu detskú tortu 

Dňa 2.6. 2016  sa uskutočnila súťaž odborných zručností pre odbor cukrár. Súťaž bola 

organizovaná pri príležitosti MDD v spolupráci s plaveckým klubom MATADOR Púchov, 

Ing. Ivan Hyžák, Mgr. Dana Strelčíková. Súťaže sa zúčastnili žiačky učebného odboru cukrár 

druhého, tretieho ročníka a nadstavbového štúdia. Podmienkou  súťaže bolo v stanovenom 

časovom limite pripraviť tortu s plaveckou tematikou. Výber a príprava ozdôb bola  

ľubovoľná. Pripravené torty boli  vystavené vo vyhradených priestoroch cukrárne na plavárni 

v Púchove v čase od 15,00 – 17,00 h.   
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Výsledky ankety : 

1. miesto  Monika Budayová č. 1 ( 14 hlasov) 

2. miesto  Katarína Trníková  č.2 ( 13 hlasov)  

3. miesto  Gabriela Miškechová č. 6 ( 8 hlasov) 

4. miesto  Júlia Cingelová č. 5 ( 6 hlasov) 

5. miesto  Alena Pažitná, Paulína Riljaková č.3, č.4 ( 5 hlasov )  

 

Školenie kozmetikov  

Dňa 11.5. 2016 sa v kozmetike Študent uskutočnilo školenie na tému „Trendové 

líčenie s kozmetikou Golden Rose“- pre žiačky 3. ročníka študijného odboru kozmetička –

vizážistka a pre žiakov 2.ročníka študijného odboru kozmetik.  Líčenie predvádzala pani 

Kornélia Štancľová z  firmy Pro Beauty Martin. Cieľom školenia bolo obohatiť vedomosti 

žiakov o nové poznatky a skúsenosti  v oblasti vizáže. Žiačky sa oboznámili aj s novinkami 

dekoratívnej kozmetiky Golden Rose. 

Seminár v Bratislave  

Dňa 19.05.2016 a 6.6.2016 sa MOV  Bc. Oľga Barcíková, Bc. Marta Skorková,  

PaedDr. Jana Mikulvá a PaedDr. Renáta Tvarožková, odbor kuchár, zúčastnili seminára 

„FOOD DIZAJN s Braňom Križanom“. Seminár sa uskutočnil v Bratislave v hoteli 

Carlton. Viedol ho prezident SZKC, šéfkuchár Hotela Matyšák v Bratislave a člen poroty 

MASTERCHEF 2016 Braňo Križan. Stará múdrosť hovorí, že jeme aj očami. Pekne upravené 

jedlo chutí dvojnásobne. Mali sme možnosť pozorovať, ako sa môže kuchár stať výtvarníkom 

jedla. Presvedčili sme sa, že vo fantázií sa medze nekladú, ale nemusíme to preháňať. Tento 

seminár bol pre nás veľkým prínosom a vedomosti môžeme využiť pri kuchárskych 

súťažiach.     

Školenie firmy SLOVHAIR v hoteli Dubná Skala, Žilina 

Školenie firmy Slovhair za účasti technológov Katky Móricovej a Romana Fasora  sa 

konalo v priestoroch hotela Dubná skala v Žiline, dňa 7.6.2016. Na školení sa zúčastnili MOV 

Mgr. Karavanová Naďa, Bc. Luhová Marta a Bc. Krátka Viera. 

Školenie v kozmetike 

Dňa 7.6.2016 sa v kozmetike Študent uskutočnilo školenie firmy Temperance. 

Školenia  sa zúčastnili žiačky 2. a 3. ročníka  študijného odboru   kozmetik spolu s MOV. 

Školenie bolo zamerané na novinky a možnosti v oblasti ošetrenia pleti. 

OCEŇOVANIE MINISTROM  školstva, vedy, výskumu a športu  SR  

Jurajom Draxlerom 

 

Pri príležitosti Dňa učiteľov už od roku 1999 udeľujú ministri školstva pedagógom, 

školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života Veľké i Malé 

medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Medaily sv. Gorazda dostávajú tí, ktorí vykonali 

záslužnú prácu pre školy a žiakov. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva. Udeľuje 

sa za mimoriadne úspechy v pedagogickej práci. Slávnostné oceňovanie sa konalo 

v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Slávnostné 

okamihy umocnil Spevácky zbor slovenských učiteľov.  

Medzi ocenenými, ktorí si z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja 

Draxlera 22. marca 2016 prevzali Malú medailu sv. Gorazda, ocenenie za dlhoročnú 

pedagogickú prácu a rozvoj stredného odborného školstva na Slovensku, bola aj naša 

majsterka odbornej výchovy Mgr. Jozefína Zaukolcová.  
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VYNIKAJÚCI  PEDAGÓGOVIA  TRENČIANSKEHO KRAJA 2016 

Pri príležitosti Dňa učiteľov Trenčiansky samosprávny kraj a Okresný úrad Trenčín 

ocenili vo štvrtok 31. marca 2016 už po tretíkrát spoločne pedagógov a riaditeľov škôl. 

 

Slávnostné odovzdávanie ocenenia Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2016 

sa konalo v priestoroch Galérie M. A. Bazovského v Trenčín. Prítomní boli viacerí hostia: 

trenčiansky župan Jaroslav Baška a prednosta OÚ Trenčín Štefan Bohúň, vedúca odboru 

školstva a kultúry TSK Daniela Hilčíková, vedúca oddelenia odborných a metodických 

činností OÚ Trenčín Ivana Salinková, riaditeľka odboru financovania regionálneho školstva 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jana Sládečková, podpredseda TSK Jozef 

Trstenský, predseda komisie školstva a kultúry TSK Pavol Bagin, riaditeľka regionálneho 

pracoviska Metodicko-pedagogického centra Trenčín Miroslava Jakubeková a Anna 

Podskočová zo Školského inšpekčného centra Trenčín. 

Za dosiahnuté pracovné výsledky, umiestnenia pripravovaných žiakov v súťažiach a 

olympiádach si z rúk predsedu TSK prevzala plaketu J. A. Komenského a sklenenú sošku 

sovy aj naša majsterka odbornej výchovy Mgr. Jozefína Zaukolcová.  

Dni mesta Považská Bystrica 

Dňa 17.06.2016 školské pracovisko hotel Študent pripravilo recepciu pri príležitostí 

„Dní mesta Považská Bystrica“. Kuchyňa, pod vedením majstrov OV Bc. Rastislava Dresta, 

p. Heleny Šutkovej a  Bc. Oľgy Barcíkovej, spolu so svojimi žiakmi pripravili netradičné 

jedlá,- tigrie krevety vyprážané v kokosovom cestičku, kokteil z morských plodov, sushi či 

minišpízy.   

 

Praktické záverečné skúšky 2015/2016 –kuchár, čašník, servírka 

V dňoch 23.6. - 24.6.2016 sa uskutočnili praktické záverečné skúšky  triedy III.D 

odbor čašník, servírka a III.E odbor hostinský. V hoteli Študent Považská Bystrica boli na 

slávnostný obed pozvaní rodičia, ktorí mali možnosť vidieť svoje deti pri práci. Kuchári 

uvarili slávnostné menu, čašníci pripravil slávnostnú tabuľu, pri ktorej ukázal zručnosť, ktorú 

si vylosovali. Rodičia videli prípravu miešaného nápoja (digestív, aperitív),miešanie šalátu, 

filetovanie pstruha, flambovanie mäsa, tranžírovanie kurčaťa, flambovanie palaciniek, 

dekantovanie vína. Žiaci z odboru hostinský pripravili slávnostnú tabuľu na podávanie večere 

pre rodičov a v kuchyni pripravili  menu.  

 

Praktické záverečné skúšky 2015/2016 - cukrár 

V dňoch 23.6. - 24.6.2016 sa uskutočnili praktické záverečné skúšky  triedy III.E 

odbor cukrár. V cukrárskych učebniach žiaci pripravili krásne torty s detským motívom 

a cukrársky výrobok podľa vylosovanej témy.  

  

Teoretické vyučovanie 

Predmetové komisie si na začiatku školského roka stanovili úlohy, ktoré vychádzali zo 

Školského vzdelávacieho programu Ekonomika a služby.  

Zasadnutia predmetových komisií sa uskutočňovali podľa plánu práce a časového 

harmonogramu. Na zasadnutiach sa štvrťročne vyhodnocovali dosahované výsledky 

študentov a výsledky po maturitných skúškach a záverečných skúškach. Na zasadnutia bolo 

prizývané i vedenie školy. Problémy sa riešili aj operatívne mimo naplánovaných zasadnutí. 

Učitelia všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov:  
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1. vypracovávali prezentácie, učebné texty a testy a využívali ich na vyučovacích 

hodinách 

2. snažili sa viesť študentov k samostatnej práci a získavaniu informácií aj z odbornej 

literatúry, odborných časopisov a internetu a prezentovaniu získaných poznatkov 

formou  referátov a prezentácií  

3. na niektoré predmety museli získavať inovačné učivo z  novelizovaných zákonov, 

vyhlášok, odbornej literatúry a časopisov 

4. vypracovali sme maturitné zadania pre prvých maturantov, ktorí sa vzdelávali už 

podľa nového ŠkVP. 

5. členovia PK pre odborné predmety súčasne zabezpečovali  konzultácie  žiakov 

a opravu prác a prípravu na obhajobu  praktickej časti odbornej zložky študijných 

odborov 

 

30 učiteľov aktívne pracovalo na projekte školy „ Elektronizácia učebných osnov“. 

Učitelia sa starali o pridelené zbierky. Pod vedením členov PK pracovalo na škole 31 

krúžkov. Počet žiakov, ktorí navštevovali krúžky  je 389. 

V rámci zviditeľňovania a propagácie našej školy boli všetci členovia predmetových 

komisií zapojení do organizácie Dňa otvorených dverí našej školy v decembri  2015. 

Členovia PK sa neustále vzdelávajú, študujú nové materiály. Úspešne sa zapojili do  

kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Absolvujú aktualizačné,  

špecializačné, inovačné a atestačné  štúdiá. 

Predmetová komisia hotelovej akadémie 

- v záujme upevňovania teoretických vedomostí  a spájania teórie s praxou sa uskutočnili 

odborné exkurzie pre študentov: Slovakia Tour, Danubius Gastro – Ing. Pažítková, Ing. 

Štefeková, Čokoládovňa Kitsee, Viedeň – Ing. Pažítková, Ing. Vaštíková, Kúpele Piešťany 

Ing. Pažítková, Ing. Štefeková, seminár - Vývoj bankovníctva zabezpečila Ing. Štefeková, 

návšteva NBS Bratislava Ing. Štefeková.  

Výstupná skúška z predmetov EPP a TOB: 

• členky PK vypracovali organizačné zabezpečenie skúšok, 

• viedli konzultácie so žiakmi podľa ich zadelenia, 

• usmerňovali žiakov pri realizácii praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky  

• zúčastnili na propagačných akciách našej školy na základných školách v rámci 

okresov  

• PU, PB, IL 

• zabezpečovali výber študentov na súvislú odbornú prax,  prázdninovú prax a akcie 

• Ing. Šuba zorganizoval s triedou III.AH výlet do Prahy,  

• Ing. Kadlecová s I.AH výlet do Papradna, do Koliby, spojený s ukážkami výroby 

syrov, jazdou na koňoch, ... 

• Ing. Pažítková zorganizovala baristický kurz pre študentov II.AH 

• Ing. Urbanová pracovala ako tajomník ZRŠ 

• Ing. Kadlecová účasť na Olympiáde školských pracovníkov v Dunajskej Strede v 

atletike /1. miesto beh na 800 m a 1. miesto beh na 3000 m /. 
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PK odborných predmetov 

• členovia PK, ktorí boli členmi projektového tímu „Elektronizácia učebných osnov  

pokračovali vo výučbe v rámci tohto projektu, 

• uskutočňovali odborné exkurzie v rámci svojich predmetov: Interbeauty Trenčín,  Gastro 

Olomouc, Gastro Hradec Králové, Gastro Bratislava  

• Ing. Mgr. Anna Pagáčová vyučovala predmet aplikovaná ekonómia, ktorý používa 

moderné metódy vzdelávania a výchovy praktickým interaktívnym zážitkovým 

spôsobom.  

• v rámci modulu JA Firma si žiaci založili reálnu firmu „4YOU, JA Firma“. Cieľom 

projektu bolo pomôcť študentom orientovať sa v podmienkach trhovej ekonomiky. 

 

PK  prírodovedných predmetov, telesnej výchovy a športu 

Vyučujúce matematiky a informatiky zapojili žiakov 10 tried do akcie “Deň gramotnosti“, 

ktorej cieľom bolo zvýšiť finančnú a informačnú gramotnosť žiakov v bežnom živote. 

• Mgr. Zigová   prihlásila 75  žiakov študijných odborov do  celoeurópskej matematickej 

súťaže „Pangea“, ktorej cieľom je zvýšiť záujem žiakov o matematiku a zdokonaliť ich 

logické myslenie. 

• Mgr. Rusnáková s Ing. Kryštofovou viedli školskú knižnicu a zorganizovali školské 

kolo geografickej olympiády kategórie Z-súťaž on-line na internete, ktorého sa zúčastnilo 

11 žiakov.  

• Ing. Kapralčíková sa podieľala na tvorbe databázy žiakov školy, registrácii,  tvorbe a  

tlači vzdelávacích a kultúrnych poukazov, katalógových listov, zabezpečila prípravu PS  

po stránke spracovania na počítači, zaslania rozhodnutí, zabezpečila spracovanie polročnej 

a koncoročnej klasifikácie, MS, ZS, tlač protokolov a vysvedčení. Spolupracovala na 

príprave a výrobe 2 čísel  školského časopisu  „Prestávka“ a vykonávala funkciu 

školského koordinátora pre integráciu žiakov. Podieľala na kampani „ČERVENÉ 

STUŽKY“- deň boja proti HIV a AIDS, ktorá bola spojená  s Dňom otvorených dverí. 

• RNDr. Motúzová zabezpečila aktualizáciu internetovej stránky školy a zabezpečovala  

Zverejnenie informácií o PS a MS a pripravila žiačku Nikolu Petrovičovú z II. C na súťaž 

majstrovstvá kraja v zrýchlenom šachu stredných škôl, ktorá skončila na  4. mieste, 

• Vyučujúce TEV zorganizovali: 

• Kurz „Ochrana života a zdravia“ pre tretie ročníky vykonaný formou dochádzky do 

terénu.  

• Vyučujúce TEV – na základe plnenia osnov telesnej výchovy zorganizovali 4 – dňový 

plavecký výcvik  a lyžiarsky kurz v horskom stredisku  

• Boli uskutočnené účelové cvičenia č.1 a č.2 pre I.. ročníky a č.3 a č.4 pre II.. ročníky.  

• Športové školské súťaže poriadené okresnou radou SAŠŠ  - absolvovali a umiestnili sa  

nasledovne:  

 volejbal  OK 2. miesto dievčatá 

 atletika OK  100 m dievčatá    

 1. miesto Trníkova Erika II.AH  

      2. miesto Pilná Klára I.AH 

3.miesto Gašparková Diana III. AH 

100 m chlapci    

3. miesto Žierik Ladislav I. AH 

     200 m dievčatá    

2.miesto Markovičová Romana III.C 
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200 m chlapci    

1. miesto Kojtal Dominik III. C 

400 m chlapci    

1. miesto Žierik Ladislav I. AH 

       800 m dievčatá    

2. miesto Chovaníková Alexandra III.C 

       800 m chlapci 

       2. miesto Haluska Jakub IV. AH 

       3000 m chlapci 

       1. miesto Reksa Marek III. B   

  Skok do diaľky                          

  1.miesto Markovičová Romana  

  III. C 

      3.miesto Trníkova Erika II.AH 

Vrh guľou dievčatá   

       2. miesto Repková Petra IV.AH 

       3. miesto Remenárová Natália IV. B 

Vrh guľou chlapci  

2.miesto Pecháček Jaroslav III. AH 

     

Skok do výšky   

1.miesto Gašpárková Diana III. AH 

 1.miesto Barka Ján I. B   

 atletika KK 100 m 

 3. miesto Trníková Erika 

200 m 

3. miesto Markovičová Romana  

   400 m 

   5. miesto Žierik Ladislav 

   3000 m 

   5. miesto Reksa Marek 

   skok do výšky 

 3. miesto Barka Ján, Gašpárková Diana 

   skok do diaľky 

   4. miesto Markovičová Romana 

  

          

 stolný tenis OK 3. miesto chlapci 

1. miesto dievčatá 

   

  RK 3. miesto dievčatá 

 Turiaková I.D, Šulyová S. I.SB,    

 Matúšova I.SB, Holková IV.AH   

  

 halový futbal OK 1. miesto chlapci 

  RK 2. miesto chlapci 

 

 maratón aerobik OK postup do RK  

Jurčiová Martina IV.AH, Staňová Nikola 

I. SA, Václavíková Denisa II. A, Stopková 

Veronika I.AH, Halasová Nikola II.SB – 
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1. miesto - postup na Majstrovstvá 

Slovenska  

        

 Futbal  OK 2. miesto chlapci 

 

 cezpoľný beh OK 1. miesto chlapci  

Marek Reksa III.B, 

Jakub Haluska IV. AH, Michal Šarlay 

III. B -  postup do KK  

   

1. miesto dievčatá 

Denisa Chachulová I. AH – postup do 

KK 

  

 Florbal OK   2. miesto chlapci 

      2. miesto dievčatá 

 silový päťboj   OK 2.miesto (Minárik Martin IV.B, Pesničák  

 

    Peter III.B, Pihík Dominik III.C, Kršík  

    Matej III.B) 

Vyučujúce TEV 

• zorganizovali futbalový turnaj pri príležitosti“ DŇA  ŠTUDENTSTVA“,  

• zorganizovali vianočný  futbalový  turnaj  

 

PK cudzích jazykov 

V mesiaci december 2015 usporiadali učitelia školské kolá olympiád v nemeckom, 

anglickom, ruskom a francúzskom jazyku pre jednotlivé príslušné kategórie, ktorých sa 

zúčastnili talentovaní študenti tried. Školské kolá zorganizovali a žiakov pripravovali Ing. 

Lenka Kolmanová, Ing. Renáta  Priklerová,    

Mgr. Renáta Slugeňová – zabezpečila realizáciu zahraničnej odbornej praxe vo Švajčiarsku 

a pripravila so žiakmi III.AH prezentácie o Švajčiarsku  

PhDr. Jana Filová – pravidelne pripravovala rozhlasové relácie, v ktorých informovala 

o školských aktivitách, súťažiach a celkovom dianí na škole. 

Mgr. Lucia Faktorová – absolvovala na škole adaptačné vzdelávanie.  

PK slovenského jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov 

 

• Pri príležitosti 200. výročia  narodenia Ľ. Štúra bol plánovaný a uskutočnený 

• Seminár Kapitoly zo života Ľudovíta Štúra pre triedy končiacich maturitných 

ročníkov: IV.A, IV.B,  V. AH, II.SA, II.SB. 

• V rámci akcie Dňa gramotnosti, ktorý sa konal 8.9.2015,  pod názvom  Čitateľský  

maratón  žiaci, ktorí mali  hodinu SJL  na učebni č. 7,  čítali  z diel súčasných autorov. 

• Mgr. Mináriková a Mgr. Tarabusová dňa 10.12. 2015  zorganizovala školské kolo 

Olympiády ľudských práv. Na Krajskom kole našu školu reprezentoval Kristián 

Mitašík, žiak IV.AH. 

• Mgr. Vráblová dňa 9.12.2015 pripravila a zorganizovala školské kolo Olympiády z 

dejepisu , ktorého sa zúčastnilo  8  žiakov. 
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• SOČ - 38 ročník - Uskutočnili sme triedne kolá v 3. ročníkoch  –  spolu sa zapojilo 72 

žiakov. Najúspešnejších 7 prác postúpilo do regionálneho kola. Do krajského kola 

postúpili dve súťažné práce z našej školy. 

  Andrea Gabrišová  Bylinné čaje 

  Peter  Pesničák  Kulturistika a kalinestika 

 

Mgr. Vráblová a Ing. Šajtlavová dňa 11.5.2016 zorganizovali kultúrno-poznávaciu 

exkurziu so žiakmi  II.A, I.A, III.C a IV.AH. Navštívili Oravský hrad a skanzen Zuberec.    

Správa o výchovnej činnosti a činnosti výchovného poradcu  

 

• Zúčastňovali sme sa náborových akcií na základných školách a špeciálnych 

rodičovských združení základných škôl, pre končiace ročníky.   

• Zorganizovali sme stretnutie s výchovnými poradcami z okresu Púchov, Považská 

Bystrica, Ilava a Dubnica nad Váhom.  

• Prezentácie stredných odborných škôl v Považskej Bystrici, a Dubnici. 

• V školskom roku 2015/2016 sme evidovali 46 žiakov individuálne začlenených.   

• V tomto školskom roku sme sa zapojili do kampane „Červené stužky“ . Táto kampaň 

je zameraná na prevenciu a boj s HIV- AIDS. Žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže pri 

tvorbe pohľadníc s touto tematikou. 

• V rámci občianskej náuky sme uskutočnili aktivitu v tvorbe plagátikov na tému STOP 

RASIZMU. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť uvedomenie, znalosti žiakov v danej 

oblasti a podporiť lepšie vzájomné medziľudské vzťahy a toleranciu. 

• Sprostredkovali vzdelávaciu aktivitu organizovanú regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva, na tému OČKOVANIE. 

  

Prevencia drogových závislostí a kriminality  

 

• Začlenili sme prevencie kriminality do výchovno-vzdelávacieho procesu,  

• Uskutočnili besedy o škodlivosti fajčenia a prevencie drogových závislostí,  

• Mgr. Pavlacová sa zúčastňuje pravidelných školení, ktoré rozširujú jej odbornú 

spôsobilosť.   

 

Zahraničná prax  

V školskom roku 2015/2016 sa zahraničnej prázdninovej praxe na gréckom ostrove 

Rodos zúčastňuje 1 študentka SOŠ obchodu a služieb Púchov. Pracuje na pozícií čašník 

a barman.   

Škola podporujúca zdravie 

 

V školskom roku 2015/2016 sme uskutočnili nasledovné akcie: 

1. Vykonávali sme pravidelnú úprava okolia školy v jesennom a jarnom období. 

2. Zabezpečili sme kvetinovú výzdobu na chodbách, v triedach na vonkajších oknách školy. 

3. V spolupráci so školskou jedálňou zvyšujeme propagáciu racionálneho stravovania 

prípravou jedál s nižším obsahom nasýtených tukov.  

4. Zabezpečili sme v rámci predmetu regionálna gastronómia rozhovory so študentmi a ich 

stravovacími návykmi   
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

 
V rámci realizácie projektu Elektronizácia učebných osnov - nevyhnutnosť modernej 

školy, ktorý je súčasťou projektu Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť schváleného 

Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR v zastúpení Agentúry Ministerstva 

školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a   spolufinancovaného zo 

zdrojov EÚ, ESF a OPV, sa realizovalo vyučovanie aj u iných študijných a učebných 

odboroch. V tomto školskom roku sa podrobilo vyučovaniu podľa uvedeného projektu 253 

žiakov a do vyučovania bolo zapojených spolu 30 pedagógov. 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou 
  

V tomto školskom roku školské inšpekčné centrum Trenčín vykonalo inšpekciu na našej škole 

dňa 11.2. 2016. Predmetom inšpekcie bola úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti 

finančnej gramotnosti – testovanie žiakov končiaceho ročníka strednej odbornej školy. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

Škola má v Púchove 4 budovy 

Budova A – slúži na vyučovací proces 

Budova B – slúži na vyučovací proces 

•  v priestoroch školy na nachádza 27 učební. 

Budova ŠJ – nachádza sa tu ŠJ a školské pracovisko „OV Cukrár“, slúžia na praktické  

vyučovanie 

Budova „Učebňa kaderníctva a ostatných služieb“ -  nachádza sa tu Cukráreň AKADÉMIA  

a kaderníctvo AKADÉMIA obidve školské pracoviská slúžia pre praktické vyučovanie. 

 

V Považskej Bystrici 

Budova „Hotel Študent“ – slúži ako školské pracovisko, kde zabezpečujeme praktické 

vyučovanie. Nachádza sa v nej aj školské pracovisko „Kozmetika“. 

Ďalšie školské pracovisko, kde sa realizuje praktické vyučovanie máme v prenajatých 

priestoroch, ktoré užívame na základe uzatvorenej zmluvy o nájme, ide o: 

 

• Kaderníctvo VIKI v Púchove 

Materiálno technické podmienky sú na dobrej úrovni, primerané potrebám vyučovacieho 

procesu. 

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 
 

1. O dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 

Rozpis rozpočtu pre rok 2016 bol realizovaný na základe rozpočtu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja na roky 2016-2018 schváleného uznesením Zastupiteľstva TSK 

č.323/2015 zo dňa 23.11.2015. 
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Príjmy spolu za organizáciu   1 469 189 € 

Z toho 

Normatívny zdroj 111   1 426 549 € 

Zdroje TSK 41         42 640 € 

 

Výdavky spolu za organizáciu  1 469 189 € 

Normatívny zdroj 111   1 426 549 € 

Zdroje TSK 41         42 640 € 

 

2. O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotných 

zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 

vyživovaciu povinnosť 

 

Takéto príspevky škola nemá. 

 

3. O finančných prostriedkoch prijatých na vzdelávacie poukazy a spôsobe ich 

použitia v členení podľa financovaných aktivít 

 

V školskom roku 2015/2016 pracovali žiaci v 31 krúžkoch. Počet žiakov, ktorí krúžky  

 na našej škole navštevovali bolo 389. Na jedného žiaka sme dostali 3,10 €/mesiac.  

 Tieto prostriedky boli použité na vyplatenie dohôd o vykonaní práce pedagogických  

 zamestnancov, ktorí viedli krúžky a na technické a materiálové vybavenie školy. 

 

4. O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov 

žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsobe ich použitia v členení 

podľa finančných aktivít 

 

Ide o darované finančné prostriedky škole formou darovacích zmlúv. Účel využitia  

týchto prostriedkov je podrobne uvádzaný v jednotlivých darovacích zmluvách, čo je pre nás 

záväzné a prostriedky sú použité na daný účel. Najčastejšie je to na materiálne a technické 

vybavenie školy.   

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia: 
 

Hlavným cieľom vo výchovno-vzdelávacej oblasti bolo dosiahnutie profilu absolventa 

v jednotlivých študijných a učebných odboroch. Dosiahnuť správnu motiváciu absolventov 

pre ich uplatnenie v praxi, prípadne pre štúdium na vysokej škole. 

 

Za účelom realizácie stanovených cieľov bolo potrebné plniť nasledovné úlohy: 

 

1.)  Vytvárať podmienky personálne a materiálne, aby všetci absolventi školy boli schopní 

používať výpočtovú techniku v praxi vo svojom odbore a dosiahnuť, aby každý absolvent mal 

znalosť cudzej reči. 

 

2.)  Vo vyučovacom procese sa zamerať na to, aby žiaci získali v prvom rade dobrý prehľad 

o svojom odbore, vedeli nájsť potrebné informácie v informačnom systéme. 

 

3.)  Rozvíjať telesnú zdatnosť žiakov našej školy, jednak v povinnej telesnej a športovej výchove, 

ale i využívaním možnosti návštev plavárne a zúčastniť sa účelových cvičení, lyžiarskych 
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kurzov, účasťou na športových súťažiach v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu, 

Centrom voľného času v Púchove a žiakov zaradených do nižších zdravotných skupín zapojiť 

do telesnej výchovy oslabených. Aktívne sa zapojiť do projektu „Škola podporujúca zdravie“. 

 

4.)  V odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetoch uplatňovať všetky zložky 

environmentálnej výchovy, pomáhať koordinátorom protidrogových aktivít v boji proti 

toxikománii, alkoholizmu, fajčeniu, drogám, v rámci výchovného pôsobenia na žiakov 

uplatňovať zložky etickej a estetickej výchovy. 

 

5.)  Aktivizovať žiakov za účelom rozvoja odborných poznatkov alebo zručností formou krúžkov, 

zapájať nadaných a talentovaných žiakov do súťaží SOČ, olympiád v CJ, literárnych súťaží 

ako napr. Hviezdoslavov Kubín a iné.  

 

6.)  V celom výchovno-vyučovacom procese, najmä však pri vyučovaní všeobecno-vzdelávacích 

predmetov, sledovať dosiahnutie takých cieľov ako všeobecná inteligencia a informovať 

našich žiakov o spoločenskom dianí v štáte a v našom okolí, správnym a prístupným 

pôsobením na žiakov formovať ich citovú výchovu a etiketu správania v škole i na verejnosti. 

 

7.) Zapájať žiakov do realizácie výmenných stáží v rámci zahraničných projektov, kde dôležitú 

úlohu zohráva cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk). 

 

Hlavné úlohy na úseku praktického vyučovania v školskom roku 2015/2016: 
 

1. Pri realizácii výučby odborného výcviku vychádzať zo školského vzdelávacieho 

programu, rozpracovaného v tematických plánoch učiva.  

 

2. Zapájať žiakov do rozličných odborných súťaží v rámci SOŠ obchodu a služieb  a 

najlepších žiakov vysielať na súťaže mimo školy. 

 

3. Podporovať žiakov v ich úsilí o zdravý životný štýl. 

 

4. Dosiahnuť čo najvyššiu úroveň odborných vedomostí a zručností. 

 

5. V rámci jednotlivých tematických celkov venovať pozornosť dodržiavaniu 

bezpečnostných a hygienických predpisov pri  práci. 

 

6. Klásť zvýšené požiadavky na hospodárnosť na pracoviskách praktického vyučovania. 

 

7. Pri zabezpečovaní prevádzok je nutné vychádzať z požiadaviek spotrebiteľa a 

uplatňovať nové trendy ekonomiky. 

 

8. Snažiť sa o dosiahnuť čo najvyššiu úroveň rentability školských pracovísk. 

 

9. Odbornú výučbu zamerať na produktívnu prácu v školských prevádzkach. 

 

10. Svojou dosiahnutou úrovňou odborných zručností a vedomostí sa snažiť o prezentáciu 

školy na vyššej úrovni. 

 

11. Vybaviť pracoviská praktického vyučovania čo najvhodnejším a najmodernejším 

technologickým zariadením a pracovnými prostriedkami. 
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12. Vychovávať žiakov k estetickému cíteniu a ku kladnému vzťahu k zvolenému 

povolaniu. 

 

Do tematických plánov podľa školského vzdelávacieho programu  odborného výcviku 

boli zapracované  výsledky projektu Elektronizácia učebných osnov – nevyhnutnosť 

modernej školy aj úlohy environmentálnej výchovy, dodržiavanie hygienických 

a bezpečnostných predpisov a pestovanie zdravého životného štýlu u žiakov.  

     Ďalšou úlohou  bolo zapojiť žiakov do pracovného procesu tak, aby sa u nich vytvorili 

správne návyky pracovného života. Snahou bolo dosiahnuť primeranú produktivitu práce, aby 

školské pracoviská nevykazovali stratu. Daná úloha bola splnená. 

      V školskom roku 2015/2016  pracoviská boli priebežne dopĺňané podľa  požiadaviek 

najnutnejšími pomôckami a zariadeniami.        

 

Cieľ manažmentu školy 

 

Pre využitie maximálneho potenciálu práce a schopnosti zamestnancov je potrebné 

zlepšiť pracovné podmienky, pracovné istoty, firemnú kultúru, medziľudské vzťahy 

v budúcnosti a pracovať na motivačných faktoroch (úspech, zaujímavá práca, uznanie, postup 

v zamestnaní, príležitosť na sebarealizáciu). Čím viac motivačných faktorov manažment 

školy ponúkne, tým viac zatraktívni pracovnú pozíciu pre pracovníka, zvýši pracovný výkon. 

Omnoho viac profesionálnych pracovníkov bude chcieť pre školu pracovať a tým väčší výkon 

škola podá. Súčasne si posilní svoju pozíciu v kraji. 

 

 Personálna stratégia školy predstavuje pre manažment školy základný nástroj riadenia 

kvality zamestnancov školy. Je súčasťou celkovej koncepcie školy – spolu s pedagogickou, 

marketingovou a finančnou stratégiou. Projektuje v dlhodobejšom horizonte zmeny kultúry 

školy prostredníctvom strategických cieľov a nástrojov reflektujúcich  silné stránky 

a možnosti rozvoja školy, potenciálne využiteľné zdroje školy. 

 

 Medzi hlavné úlohy manažmentu školy v budúcnosti patrí zvýšenie výkonu svojich 

zamestnancov. Zamestnanci musia byť vnútorne motivovaní, nadšení, osobnostne blízki 

profesii, v ktorej pracujú. Musia ovládať komunikačné a manažérske zručnosti,  byť odborne 

zdatní vo svojom odbore a mať kompetencie a zodpovednosť. U pedagogických pracovníkov 

musí vedenie školy podporovať ich tvorivú sebarealizáciu, zavádzanie nových metód vo 

vyučovaní jednotlivých predmetov aktívnymi učiteľmi. Je potrebné zlepšiť komunikáciu 

a spoluprácu predmetových komisií, v rámci ktorých môžu učitelia diskutovať a realizovať 

svoje projekty.   

 

 

o) V školskom roku 2015/2016 škola dosiahla tieto vyučovacie výsledky: 

 

 V školskom roku 2015/2016 škola dosiahla nasledovné výchovno-vzdelávacie 

výsledky: Z 594 žiakov, ktorí tvorili 27 tried: 

• 65 žiakov prospelo s vyznamenaním 

• 110 žiakov prospelo veľmi dobre 

• 389 žiakov prospelo 

• 7 žiakov neprospelo 

• 23 žiakov bolo neklasifikovaných 
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Tento školský rok sme zaznamenali väčší záujem žiakov  o štúdium na VŠ. Na vysoké 

školy sa hlási viac ako 50 žiakov. O štúdium na VŠ prejavujú záujem aj naši bývalí 

absolventi. 

Najčastejšou príčinou výchovných opatrení bolo porušovanie školského 

a vyučovacieho poriadku, ktoré sa týkalo vysokej neospravedlnenej absencie - záškoláctva. 

Medzi najčastejšie riešené výchovné problémy patrila veľká absencia žiakov, 

záškoláctvo, arogantné a nevhodné správanie žiakov voči pedagógom, bežné priestupky počas 

vyučovania a na odbornom výcviku, drobné krádeže a vážnejšie prospechové nedostatky. 

Niektoré z riešených problémov boli výrazne súkromného charakteru.  

Našim cieľom v tejto oblasti je skvalitňovať úroveň výučby, posilňovať rady 

vyznamenaných žiakov a čo najviac znižovať počet neprospievajúcich žiakov. 

Naši žiaci sa pripravujú na prácu v oblasti služieb, a preto kladieme veľký dôraz na ich 

spoločenské správanie. SOŠ obchodu a služieb Púchov sa môže pochváliť aj tým, že žiaci, 

ktorí sa v nej pripravujú, vo väčšine prípadov, zvládajú zásady medziľudského styku na 

požadovanej úrovni, o čom svedčí aj množstvo pochvalných a ďakovných listov z prevádzok 

a pracovísk, na ktorých žiaci pracovali. Samozrejme objavujú sa aj nedostatky, ktorých síce 

nie je veľa, ale v budúcnosti by sme ich chceli ešte minimalizovať. 

 

 

p) Úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania 

 
Podľa množstva žiakov, ktorí prospeli, nepochybne patríme medzi školy, ktoré 

každoročne dobre pripravia absolventov po teoretickej, ale i praktickej stránke. Napriek tomu, 

že nemáme od žiakov presnú spätnú väzbu o ich uplatnení sa na trhu práce, z rozhovorov 

vieme, že časť z nich pokračuje v štúdiu na VŠ rôzneho zamerania, časť odchádza za 

atraktívnejšie platenou prácou do zahraničia, časť začne samostatne podnikať, časť sa 

zamestná v profesii, na ktorú sa pripravovali, malá časť pracuje v iných oblastiach a časť 

absolventov je evidovaná na úradoch práce. Nezamestnanosť absolventov alebo úplná zmena 

voľby profesie často ani nie sú vyvolané nezáujmom o zvolený odbor, na ktorý sa počas 

štúdia pripravovali, ale nízkym finančným ohodnotením jednotlivých profesií. V mnohých 

prípadoch práve toto má za následok skutočnosť, že mnohí absolventi odchádzajú vykonávať 

svoju profesiu do zahraničia.  

Počas štúdia majú naši žiaci možnosť absolvovať niekoľkomesačné pracovné pobyty 

v zahraničí (napr. Rodos...), čo im značne uľahčuje pohyb a orientáciu na zahraničnom trhu 

práce po skončení školy, pretože si vytvoria nové kontakty a získajú množstvo praktických a 

životných skúseností. 

 

Zoznam prevádzok nadstavbového štúdia a hotelovej akadémie 

v školskom roku 2015-2016 
 

P.č. Meno a priezvisko adresa  

1. Eva Harvánková Kaderníctvo LÍNIA, Tatranská 287 017 01 Pov. Bystrica 

2. Mária Šľapková Zakvašov 1552/64 017 01 Považská Bystrica 

3. Miroslava MIKYTOVA Kaderníctvo MIRKA, Rozkvet 2084/177 017 01 Pov. Bystrica 

4. Dušan Hošták Reštaurácia Hošták, s.r.o.,  

Dedovec 1748 

017 01 Pov. Bystrica 

5. Tatiana Zbínová Hostinec VOZNÍK, Hloža 1343 018 61 Beluša 

6. Ivana Halušková Furmanský dvor   POHOSTINSTVO 020 51 Dohňany 

7. Ivan Pavlovič EKVITA – GASTRO, s.r.o. Centrum 

29/39 

017 01 Pov. Bystrica 

8. Milan Adamička BISTRO BELUŠA, s.r.o. Dr. Clementisa 

1825/25 

018 61 Beluša 
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9. Katarína Mikušková KADERNÍCTVO 

Rozkvet 2009/23 

017 01 Považská Bystrica  

10. Peter Faktor Kukučínova 366/72, Dolné Kočkovce 020 01 Púchov 

11. Ing. Peter Rusnák Prevádzka FURMAN, 017 01 Pov. Bystrica 

12  

Viera Mutalová 

TREND Združenie, Nad Zábrehom 

461/14 

018 41 Dubnica nad Váhom 

13. Zuzana Zdurienčíková Hotel Podjavorník 1422 018 13 Papradno 

14. Sparidon Somaratis El Greco Company, s.r.o. Moyzesova 

1909 

020 01 Púchov 

15. Katarína Valachová JUVITEX, s.r.o. Trenčianska 1320 020 01 Púchov 

16. Vladimír Fukna Moravská 1629  020 01 Púchov 

17. Ján Vlček Súhradka 196/28,  

 CRISTALLO RESTAURANT 

020 61 Lednické Rovne 

18. Iveta Vavríková Slatinská 25/6 018 61 Beluša 

19. Pavol Rusnák Kaviareň WEST CAFÉ, Obrancov mieru 

1150/2 

020 01 Púchov 

20. Zuzana Vetešková KOZMETIKA MARION, Tulipánova 

1786/2 

020 01 Púchov 

21. Zuzana Tichá Kozmetický salón, KIARA, Kukučínova 

473/27  

019 01 Ilava 

22. Ing. Rastislav Jellúš Mestská kaviareň, Štefánikova 811 020 01 Púchov 

23. Božena Hladká Kaderníctvo STYLLE,OD PRIOR C 3/5 017 63 Pov. Bystrica 

24. Ing. Michal Krasňan B+K, spol. s r.o., Sládkovičova 2545 017 01 Pov. Bystrica 

25. JUDr. Magdaléna Gáliková 

konateľ 

Parkhotel na Baračke, s.r.o. 

PARKHOTEL na Baračke, s.r.o. 89 

914 51 Trenčianske Teplice       

914 51 Trenčianske Teplice 

26. Ing. Pavol Brnka RONA a.s., Schreiberova 365 020 61 Lednické Rovne 

27. Ing. Ján Kryštofík, 

Ing. Jozef Bystrický 

HOTEL BOBOTY, Vrátna 515 013 06 Terchová 

28. Ing. Marián Hanták, PhD. 

 

ALEXANDRA HOTEL, s.r.o. 

Dvory 581,  

ALEXANDRA ŠPORT HOTEL, s.r.o., 

Ul.1.mája 899 

 

020 01 Púchov 

 

020 01  Púchov 

29. Hotel ŠTUDENT, Považská 

Bystrica 

Slovenských partizánov 1131/51 017 01 Považská Bystrica 
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Zoznam prevádzok, 

v ktorých vykonávali  naši žiaci individuálny odborný výcvik 
   

  Názov zariadenia 
Počet 

žiakov 

1. TERNO Group k. s., Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava 5 

2. PMP, a.s., v zastúpení Anton Fabuš, Vsetínska 1354/15,020 39 Púchov 3 

3. Dušan Jance – KROVMONT, Pružina 721, 018 22 Pružina 1 

4. Peter Kyzúr, Medňanská 515, 019 01 Ilava 2 

5. Alžbeta Drahutová, Dolná Breznica 19, 020 61 Dolná Breznica 1 

6.  Jozef Krajči, SNP 1481/136, 017 01 Považská Bystrica 5 

7. VITA Pružina, s.r.o., Pružina 130, 018 22 Pružina 2 

8. Ing. Rastislav Jellúš, 1. mája 883/31, 020 01 Púchov 1 

9.  Hedviga Luhová, Komenského 1626/3, 020 01 Púchov 2 

10. Katarína Breznická, Janka Palu 6/11, 914 41 Nemšová 4 

11. Reštaurácia – KMK, Uhrovecká 300/57, 020 61 Lednické Rovne 2 

12. Reštaurácia Hošták, Dedovec 1748, 017 01 Považská Bystrica 4 

13. Marek Kolek, Dolný Moštenec 201, 017 01 Považská Bystrica 1 

14.  PaedDr. František Tomáš, TOMREAL, Hollého 850/19, 020 01 Púchov 1 

15. SK – Eltest s.r.o., Pod hájom 958/14, 018 41 Dubnica nad Váhom 4 

16. Zuzana Teplanová, Praznov 170, 017 01 Považská Bystrica 2 

17. Viera Mutalová, TREND Združenie, Nad Zábrehom 461/14, 018 41 DCA 2 

18. MINON s.r.o., Pod kaštieľom 949/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 1 

19. Ján Vlček, Súhradka 196/20, 020 61 Lednické Rovne 1 

20. Lukáš Buday, Šoltésovej 1697/216, 017 01 Považská Bystrica 1 

21. AIRPROJEKT s.r.o., Komenského 664/70, 020 01 Púchov 4 

22. Monika Biberlová, Cintorínska 183/5,020 61 Led. Rovne 1 

23. RNDr. Branislav Lipták, Záhradná 140, 018 63 Ladce 1 

24. Apetit PB s.r.o., Tŕstie 77, 018 22 Pružina 1 

25. catering servis s.r.o., Jozefa Lacu 1539/27, 914 41 Nemšová 1 

26. PROFILEX, s.r.o., Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica, Bystričan 1 

27. Ing. Žaludek Jaroslav - LIGNUM, Hurbanova 146,01901 Púchov 2 

28. Bartošek, s.r.o., Štefánikova 810,02001 Púchov 1 

29. JM hair TEAM, s.r.o., Bc. Marošiová, Hliny 1409/1,01701 Pov. Bystrica 1 

  

 

 

 

 

 

 



 33 

2. Ďalšie informácie: a/ O psychohygienických podmienkach výchovy  

a vzdelávania  
Žiaci našej školy majú vytvorené vyhovujúce psychohygienické podmienky pre svoje štúdium 

na praktickom a teoretickom vyučovaní. 

 

b/ O voľno časových  aktivitách:  

V školskom roku 2015/2016 sa v našej škole uskutočňovali nasledovné záujmové krúžky: 

 

Názov  záujmového krúžku Meno vedúceho krúžku 

Slovenčina trochu inak Mgr. Miroslava Trenčanová 
Matematický Mgr. Marta Zigová 

Nemčina v praxi Mgr. Renáta Slugeňová 
Moja peňaženka - fin. gramotnosť Ing. Mária Michálková 

Nová maturita z ANJ Mgr. Lukáš Helík 

Žime kultúrne Ing. Alena Štefeková 
Zručnosti Ing. Zuzana Vaštíková 

PC – môj pomocník Ing. Oľga Játiová 
Zručnosti - gastronómia Ing. Mária Pažítková 

Klávesnica hrou Ing. Iveta Beláková 
Zdravá škola Ing. Mgr.Anna Pagáčová 

Angličtina Ing. Renáta Priklerová 

Nemčina Ing. Jozefína Chanová 
Otestuj sa z ANJ Ing. Lenka Kolmanová 

Internet - pomocník Ing. Jana Kapralčíková 
Plávanie Mgr. Dana Strelčíková 

Maturujem z NEJ Mgr. Anna Golejová 

Hotelierstvo - súčasnosť a budúcnosť Ing. Nadežda Šajtlavová 
Spoločensko-vedný Mgr. Iveta Mináriková 

Spoznávame Slovensko Ing. Marian Šuba 
Školský časopis Mgr. Gabriela Vráblová 

Konverzácia v ANJ Mgr. Miriam Kremeňová 
Mozaika Ing. Gabriela Kanderková 

Trendy v stolovaní Ing. Ludmila Hamšíková 

Starostlivosť o vlasy Bc. Marta Luhová 
Nový pohľad na svet kuchára PaedDr. Jana Mikulová 

Dekoratívna tvorba v obchode Ing. Helena Backárová 
Cukrarina trochu inak Bc. Katarína Bučová 

Krúžok mladého barmana a baristu Bc. Anna Ciesarová 

FRJ v každodennom  styku PhDr. Jana Filová 
NEJ v spoločenskom styku Mgr. Monika Majčiníková 
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c) O spolupráci školy s rodičmi a poskytovaní služieb deťom 
 

Túto časť môžeme rozdeliť na:  

 

1. individuálnu, pri ktorej stretnutia: 

a/ vyvoláva škola v prípade problematického správania žiaka (záškoláctvo, krádeže...), 

slabšieho prospechu, pri integrácii žiaka, pri práci s vývinovými poruchami učenia u detí atď. 

 

b/ stretnutia vyvoláva rodič alebo žiak z dôvodu osobných problémov alebo z dôvodu  

kariérneho poradenstva, 

 

 2. skupinovú: 

a/ formou stretnutí sa triedneho učiteľa, výchovného poradcu a vedenia školy 

s rodičmi na rodičovských združeniach, 

 

b/ formou mimoriadnych rodičovských združení v prípade vyskytnutia sa 

mimoriadnych skutočností, ktoré je potrebné naliehavo riešiť, 

 

c/ škola realizuje DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 

 

d/ aktívna účasť vedúcich pracovníkov alebo výchovného poradcu na rodičovských 

združeniach pre ZŠ s cieľom pomôcť im pri výbere povolania. 

 

 

 

d) O vzájomných vzťahoch medzi školou, deťmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými osobami, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v školách  

 

 
a/ Účasť na aktivitách realizovaných pedagogicko-psychologickými poradňami a úradmi 

práce s cieľom pomôcť žiakom pri voľbe budúceho povolania. 

  

b/ Organizovanie rôznych náučných seminárov, veľtrhov, súťaží a besied pre našich žiakov, 

ktoré sa týkajú drogovej prevencie, kriminality, ďalšieho kariérneho postupu, ľudských práv, 

boja proti rasizmu a iné. 

 

c/ Návštevy rôznych kultúrnych podujatí, napr.: koncertov, divadelných predstavení, galérií, 

múzeí, hradov a zámkov a pod. 

 

d/ Odborné exkurzie, ktoré sú zamerané na zlepšenie a upevnenie si vzťahu k zvolenému 

povolaniu a získanie nových informácií v zvolenom odbore. 

 

e/ Organizovanie rôznych olympiád (matematická, jazyková, ľudských práv), SOČ, súťaží 

zameraných napr. na overovanie si zručností, vedomostí, recitačných a výtvarných schopností 

a pod. 

 

f/ V škole funguje knižnica, kde si žiaci môžu vypožičať nielen povinnú literatúru. 
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g/ Škola má svoj školský bufet a školskú jedáleň, ktorá zabezpečuje denne stravu pre 675 

stravníkov. 

 

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 1.7. 2016.  

 

 

 

 

V Púchove dňa 14.10.2016 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivan Kasár, v. r.  

   riaditeľ školy 


