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Správa o činnosti 
Predmetovej komisie na odbornom výcviku pre potravinárske odbory 
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Vypracovala:  Svetlana Pisarčíková 

 



Hodnotiaca správa za 1.polrok v školskom roku 2015 - 2016 

 

 

 
PK odbornej výchovy potravinárskeho zamerania pracuje v tomto zložení: 

Vedúca PK na úseku PV:    Svetlana Pisarčíková   MOV  kuchár 

                                  Bc.  Darina Katinová     MOV  čašník – servírka, hostinský 

                                  Bc.  Marta Janočková   MOV  kuchár 

                                Mgr. Aneta Lešková       MOV  čašník – servírka, NŠ SS 

                                Mgr. Marián Popaďák   MOV  hostinský     

                                   Bc. Monika Varichajová  MOV  cukrár 

                                Mgr. Eva Nutárová         MOV  cukrár  

                                    

 

 

 

Členovia PK v priebehu školského roka vzájomne spolupracovali tak,  

že odovzdávali si odborné skúsenosti, operatívne riešili problémy aj nedostatky 

vo vyučovacom procese, tiež konzultujú a riešia vyskytujúce sa problémy na 

pracovisku súvisiace s prácou a správaním sa žiakov. 

V pláne práce PK si vytýčili úlohy, ktoré priebežne plnili. Plnenie úloh bolo rôzne 

v rámci možnosti jednotlivých členov. 

 

Deň otvorených dverí pre chod našej školy má veľký význam. Takýmto 

spôsobom môžeme najlepšie spropagovať jednotlivé odbory. Do propagácie  

sa zapájajú aj členovia PK so žiakmi jednotlivých ročníkov a odborov. 

Je to deň plný nových nápadov, ochutnávok a dobrej nálady. V 1.polroku 

šk.roka 2015 – 2016 sa DOD nekonal. Napriek tomu , je to jeden zo spôsobov 

ako odprezentovať  jednotlivé študijné a učebné odbory, preto bol preložený 

na 3.februára 2016 . 

 

 

 

 



Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: 

 

Jednou z foriem rozširovania zručnosti našich žiakov na verejnosti bol 

barmanský kurz, ktorý zabezpečovala MOV Mgr. A. Lešková v priestoroch 

odbornej učebne Marína. Prednášal Ján Majoroš, lektor barmanskej asociácie 

na Slovensku. Kurz trval od 21.9.2015  do 25.9.2015. Zúčastnili sa na ňom 8 

žiaci 2.ročníka odbor čašník – servírka a 4 zamestnanci cudzích podnikov. 

Všetci zúčastnení záverečnou skúškou získali certifikát barmanov. 

 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove v spolupráci s Európskymi 

službami zamestnanosti usporiadal 15.10.2015 v Dome kultúry burzu práce 

a informácii. Cieľom bolo prezentovať žiakom končiacich ročníkov ZŠ, študijné 

odbory stredných odborných škôl v našom okrese. Ich obsah prezentovali 

zástupcovia jednotlivých SOŠ. 

 Našu školu prezentovali žiaci 4.ročníka, ktorí pripravili svadobnú slávnostnú 

tabuľu. Žiaci 3.ročníka odbor kuchár všetkým zúčastneným pripravili 

občerstvenie. Cukrári sa pochválili svojimi umelecky vyzdobenými perníkmi. 

Tejto akcie sa zúčastnili aj členky PK,  S. Pisarčíková, D. Katinová a M. Janočková  

 

12.11.2015 sa v Hotelovej akadémii v Prešove konal 23.ročník medzinárodnej 

barmanskej súťaže juniorov EURO CUP. Usporiadateľom bola Slovenská 

barmanská asociácia, Asociácia európskych škôl hotelierstva a turizmu a Úrad 

PSK. Zúčastnilo sa 74 súťažiacich zo 7 krajín sveta. 

SOŠ, A. Dubčeka vo Vranove n/Topľou sa tejto súťaže zúčastnila už jedenásťkrát 

a úspešne. Školu reprezentovali študenti 4.ročníka odbor čašník – servírka 

Roland Regec a Matúš Demčák, ktorí potvrdili svoje kvality a priniesli krásne 

ocenenia jednotlivcov aj družstiev. 

Roland Regec  ,,absolútny víťaz“ – druhé miesto 

Prvé miesto – najlepšia technika 

V súťaži družstiev obidvaja získali druhé miesto. Pri tejto príležitosti sa konala 

exkurzia so žiakmi 2.a3.ročníka odbor hostinský a kuchár pod dozorom MOV 

Mgr. M. Popaďáka a Bc. M. Janočkovej. 

 



25.11.2015 vo vstupnom priestore MsDk  vo Vranove n/T vystavovali svoje 

práce študenti SOŠ, A. Dubčeka v odbore propagačná grafika. Výstava sa konala 

pod názvom 5.ročník fotoinšpirácie 2015. 

Po skončení výstavy sa konalo pohostenie ,,Čaša vína“ , ktorú zabezpečovala 

MOV Bc. Darina Katinová. 

Záujmové útvary:    Mgr. Aneta Lešková – vedie barmanský krúžok č.1 a č.2 

                                      Bc. Marta Janočková – vedie krúžok ,,Gastro“ 

                                            Svetlana Pisarčíková – vedie krúžok ,,Mladí kuchári“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala:  Svetlana Pisarčíková,     vedúca PK na OV 

Dňa: 21.1.2016 

 

 

 

 

 

  

                                             


