
VÝSLEDKY ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU 2016/2017, NA ÚSEKU PV 

 
Na úseku PV v školskom roku 2016/2017 pracuje 7 krúžkov, v ktorých je  organizovaných  99 žiakov. 
Krúžky vlastne fungujú ako nadstavba odborného výcviku, pričom sa žiaci môžu 

zdokonaľovať v zručnostiach, získavať nové poznatky z daných oblastí. 

 Zoznam krúžkov: 

 

P.č. Meno ved. krúžku Názov krúžku Počet žiakov 

1. Mgr. Aneta Lešková Barmanský krúžok  29 

2. Mgr. Mária Tkáčová Tvorivosť 11 

3. Mgr. Anna Katinová Krôčiky k zručnostiam 15 

4. Mgr. Mária Tatrayová Rómsky folklór 16 

5.   Bc. Dana Breznická Nechtový design a vizáž 11 

6.   Bc. Marta Janočková Gastro krúžok   9 

7.         Svetlana Pisarčíková Mladí kuchári   8 

 

  
 

Tvorivosť – Mgr. Mária Tkáčová -  

V záujmovom útvare pracovalo počas I. polroka v školskom roku 2016/2017 11 žiakov z tried 

– I. A, I. C a III. B. Pracovať sme začali v záujmovom útvare dňa 27. 09. 2016, pravidelne 

každý utorok v čase od 14:30 – 16:30 hod..  

Úlohou záujmového útvaru v I. polroku bolo viesť žiakov k vytváraniu pozitívneho 

vzťahu k baleniu a správnemu osvojovaniu si postupov pri balení tovaru tak, aby zodpovedali 

z  hľadiská náročností, rýchlosti zrealizovania, funkčnosti a estetického vzhľadu. Cieľom bolo 

poukázať na neustále meniace sa trendy v oblasti balenia a ich následne aplikovanie pri svojej 

práci. 

 Žiaci svoje nápady a zručnosť uplatnili pri zhotovení darčekových balíčkov, čím 

sa prezentovali na výstavke „DOD 2016“ pod názvom - RETRO V OBCHODE.   

 Priebežne zhotovovali darčekové koše, balíčky, škatule, balili fľaše a dezerty 

k rôznym príležitostiam.  

 V predvianočnom období vyzdobili školské bufety.  

 Pripravovali  sme balíčky pre členov OZ. 

 Podieľali sme sa na  aktivitách školy, kde bolo potrebné prezentovať školu 

a zároveň samotný odbor obchodný pracovník. 

Nápady čerpali z dostupnej literatúry a internetových zdrojov, ktoré obohatili vlastnou 

tvorivosťou a fantáziou. Žiaci si postupne uvedomovali, že danej činnosti je potrebné venovať 

zvýšenú pozornosť, nakoľko nároky na balenie tovaru v poslednom období stúpajú. 

Finančné prostriedky v hodnote 42,80 € boli použité na nákup ozdobných stúh,  

baliaceho papiera, celofánu, tavných tyčiniek a dekoratívneho materiálu.  

 

Krôčiky k zručnostiam“- Mgr. Anna Katinová 

  

     Do vzdelávacej aktivity  „Krôčiky k zručnostiam“  sa prihlásilo 15 žiakov z II. B triedy 

odboru obchodný pracovník . Cieľom vzdelávacej aktivity je  spoznávať a vedieť narábať s  



baliacim materiálom, aranžérskym  materiálom , pracovnými pomôckami. Používať nové 

aranžérske materiály v oblasti balenia a aranžovania v obchode a vytvárať si estetické cítenie 

a tvorivé myslenie . Pri balení darčekov bol kladený dôraz  na bezpečnosť pri práci ,  hlavne 

pri používaní ostrých pracovných pomôcok, ako sú nožnice, rezáky a používaní lepiacej 

pištole. Samostatnosť,  hospodárnosť s baliacim a aranžérskym materiálom a zodpovednosť 

za vlastnú prácu, bolo potrebné žiakom pripomínať počas balenia.  

    Žiaci boli vedení k správnemu technologickému postupu jednotlivého druhu balenia  

k správnej technike a estetike  aranžovania.  V krúžku žiaci aktívne pracovali a počas polroka  

sme sa  pridržiavali  plánu práce záujmového vzdelávania .  

    Žiaci pomáhali pri príprave DOD , pripravovali v rámci krúžku mikulášske sladké darčeky . 

V školských bufetoch   žiaci urobili vianočnú výzdobu . Darčekové balenie s vianočnou 

tematikou  pripravili z použitých  škatúľ od topánok a aranžerského materiálu. Každý žiak  

mal možnosť takto zhotovený darček  venovať svojim rodičom , alebo súrodencom 

k Vianociam.     

     Pri práci používali vhodné pracovné pomôcky, literatúru, baliaci a aranžérsky materiál.    

         Z poukázaných finančných prostriedkov  58,20 Eur, boli zakúpené : lepiaca pištoľ, 

náhradné tyčinky do lepiacej pištole, farebné papiere , špajle, lepiaca páska, lepidlo,  

darčekové papiere a stuhy, umelé kvety, nožnice, špagátiky. 

 

 

Barmanský krúžok: Mgr. Aneta Lešková 

 

                

V školskom roku 2016- 2017 prejavilo záujem o barmanský krúžok spolu 29 žiakov našej 

školy. Záujem bol u žiakov študijných a učebných odborov, hlavne prvého a tretieho ročníka. 

     Žiaci prvého ročníka aktívne navštevujú krúžok a pozitívne prijímajú nové informácie 

z oblasti miešaných nápojov. Žiaci tretieho ročníka už mali skúsenosti z predchádzajúcich 

rokov, takže svoje vedomosti, zručnosti zdokonaľovali, upevňovali hlavne po praktickej 

stránke.  

     Krúžky  prebiehajú dvakrát v týždni a to pondelok a  utorok v popoludňajších hodinách  

školskej učebne v budove č.1. Žiaci sú rozdelení na skupiny, a to skupina ktorá sa zúčastňuje 

súťaží, ich zručnosti sú na vysokej úrovni dokážu samostatne miešať nápoje, majú precíznu 

techniku, vymýšľajú rôzne nové drinky a pomáhajú svojim spolužiakom. Druhú skupinu 

tvoria žiaci, ktorí už majú skúsenosti v miešaní nápojov, ale ich technika je ešte slabá 

a potrebujú viac pozornosti a častejšie cvičenie. Tretiu skupinu tvoria žiaci – nováčikovia, 

ktorí sa ešte len zasväcujú do tajov miešania. 

    Z finančných prostriedkov poukázaných na barmanský krúžok boli zakúpené rôzne 

pomôcky, či už nerezové alebo sklenené, ktoré slúžia na cvičenie pre žiakov, rôzne 

vykrajovadlá, ale najviac financií bolo použitých na značkové sirupy Monin, pyré značky 

Monin, ako aj džúsy, ovocné šťavy a samotné ovocie, zeleninu a bylinky. 

    Súťaže. Dňa 9.-10.11.2016 sa v Prešove konal v poradí už 24. ročník medzinárodnej 

barmanskej súťaže Euro cup 2016  pod záštitou prešovského samosprávneho kraja. Na 24. 

ročníku sa zúčastnilo 28 družstiev zo Slovenska a 12 družstiev zo zahraničia a to Česka, 

Poľska, Maďarska, Slovinska, Ukrajiny, Talianska a Maďarska. Našu školu reprezentovali 

študentky  3. ročníka Dominika Paková a Kristína Orosiová. Obe študentky sa umiestnili 

v bronzovom pásme. A  v kategórií družstiev skončili taktiež na bronzovej  priečke. Veľkú 

úlohu na týchto súťažiach zohrávajú  aj samotné testy ktoré sú dosť náročné pretože sú zo 

všetkých oblastí a to nielen barmanstva ale aj tovaroznalectva, kultúry, politiky a športu. Aj 

v tejto oblasti študentky preukázali dobré vedomosti a celkové Dominika Paková dosiahla 5. 

miesto z celkového počtu súťažiacich. 



      V začiatkoch nového roka sa už tradične pripravujeme na  barmanskú súťaž, ktorá sa 

uskutoční v Bratislave a to 3. ročník MASTER CUP 2017, ktorá je súčasťou výstavy na  

Inchebe  Danubius gastro v dňoch 26.-28.1.2017. Veríme, že študentky budú úspešne 

reprezentovať našu školu, a svoj odbor a motivovať aj ostatných žiakov navštevujúcich 

barmanský krúžok. Budeme im držať palce. 

    Ani druhá polovica školského roka sa nezaobíde bez I. stupňa. barmanského kurzu, ktorý 

by sa mal konať koncom marca v  priestoroch školy pod vedením lektora Slovenskej 

barmanskej asociácie. Kurzu sa môžu zúčastniť  všetci žiaci našej školy  a po celotýždňovom 

vzdelávaní, získajú medzinárodný certifikát I. stupňa  platný v 53 krajinách sveta. Barmanský 

kurz bude sprístupnení všetkým študentom našej školy, vrátane pedagogických zamestnancov 

ako aj širokej verejnosti. 

 

,,Mladí kuchári“ – Svetlana Pisarčíková 

 

,,Ľudia ktorí majú ducha, rozumejú stolovaniu. 

Ľudia, ktorí rozumejú jedlu, vyzerajú o 10 rokov mladší než tí, ktorým je táto veta cudzia.“ 

 

Tí , pre ktorých je varenie koníčkom, stále vyhľadávajú nové prekvapenia kuchárskeho 

umenia. Zodpovedný prístup k práci si žiaci osvojujú  v rámci OV a pri práci v záujmovom 

útvare. 

V školskom roku 2016 – 2017 prejavilo záujem o tento krúžok 8 žiakov 2.ročníka odbor 

kuchár, ktorí sa pravidelne stretávajú každý utorok. Práca s týmito žiakmi je veľmi náročná, 

pretože ešte nepoznajú veľkosť kuchárskeho umenia. 

Na tento účel je vypracovaný plán príslušných tém. Každá téma je prispôsobená schopnostiam 

jednotlivcov . Pridelené finančné prostriedky využívame na zakúpenie potrebných surovín. 

Z množstva vybraných tém najviac žiakov zaujala príprava pomazánok, chlebíčkov 

a polievok. 

Myslím , že v druhom polroku sa posunieme o niečo ďalej. 

 

 
Krúžok GASTRO –vedúca Bc. Marta Janočková 

 

     V školskom roku 2016/2017 pracuje v krúžku GASTRO 9 žiakov druhých ročníkov. Svoje 

zručnosti predviedli na DOD dňa 6. 10. 2016 žiačka Karchňaková a Cibrík .Návštevníkom 

ponúkali ochutnať svoje špeciality : "Sódové lokše s lekvárom a jablkami, Kapustníky, 

Tvarohové korunky". V predvianočnom období piekli žiaci "Linecké hviezdičky                       

     a Bobaľky".Venovali sme sa aj vyrezávaniu do ovocia a zeleniny a iným " zábavkám".   

Pridelenú finančnú čiastku 34,90 eur sme použili na nákup potravín.  

 

Rómsky folklór – Mgr. Mária Tatrayová 

 

V záujmovom krúžku počas školského roka 2016/2017 pracuje 16 žiakov. Všetci žiaci na túto 

činnosť odovzdali vzdelávacie poukazy.  

Úlohou záujmového útvaru počas škol. roka bolo vhodne rozširovať vedomosti a zručnosti 

žiakov k rómskemu folklóru a posilňovať aj emocionálne cítenie. Krúžok  rómsky folklór -  

vytvoril skupinu tanečnú a hudobnú. Hudobná skupina nacvičila s hudobnými nástrojmi 

rómske pesničky „Ola Roma palo droma, Avča more pale mande,Láčho lavutár .Tanečná 

skupina na tieto rómske pesničky a hudbu vytvorila rómsky tanec. 



K rómskemu tancu a hudbe neodmysliteľne patrí aj oblečenie ktoré charakterizuje pestrosť, je 

zdobené rôznymi šatkami a šperkami. 

Mojou snahou je  viesť a udržiavať tradície medzi žiakmi. Je to dôležité, pretože rómska  

mládež na rómske tradície, zvyky a kultúru zabúdajú. 

Bolo by na škodu, aby o niekoľko rokov rómska kultúra a tradície zanikli. Nájdeme v nich 

pestrosť a bohatosť. 

          Rómske etnikum predstavuje osobité kultúrne spoločenstvo, ktoré sa svojimi 

špecifickými prejavmi existencie odlišuje od iných, v našom prípade od väčšinovej 

spoločnosti Slovenska 

Cieľom tohto krúžku bolo v žiačkach a žiakov  vzbudiť zmysel pre folklór, tradície a viesť ich 

k pohybu, čo dnešnej mládeži v pretechnizovanej spoločnosti veľmi chýba. Zároveň, aby si 

vytvorili pozitívny vzťah k histórii folklóru. Veľkému ohlasu sme sa tešili na vystúpení pri 

príležitostí DOD. 

       Stretnutia boli podľa  plánu práce a  prispôsobené  potrebám na akcie školy. 

Finančné prostriedky boli použité  na nákup a šitie  oblečenia sukní, blúzok  a pomôcok na  

vystúpenie . 

 

Nechtový design a visáž – Bc. Danka Breznická 

 

V 1.polroku  školského roka 2016-2017 navštevuje krúžok “ Nechtový design a vizáž“  

11 žiačok.  

Úlohou záujmového útvaru je rozširovať vedomosti a zručnosti v oblasti modeláže gélových 

nechtov a nových trendov v líčení. Dievčatá majú záujem aj o techniku úpravy nechtov gél 

lakom, čo je jedna z novších metód . 

Téma gélových nechtov  je u žiačok  obľúbená, o čom svedčí aj to, že krúžok navštevujú aj 

žiačky iných odborov na škole, nielen dievčatá z odboru Kozmetik. 

Žiačky sú na stretnutí disciplinované, pomerne samostatné. 

Celkové finančné prostriedky z krúžku boli použité na zakúpenie pomôcok a prípravkov 

potrebných k modeláži nechtov. Zakúpené boli UV gély na nechty, pilníky ,gél laky, 

pomôcky k zdobeniu nechtov, typy na nechty. 

Z krúžku je vedená pravidelná evidencia a záznam. 

     

 

Vypracovala: Ing. Ľ. Vagaská 

23 1. 2017 

 

 

 


