
VÝSLEDKY ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠK. ROKU 2015/2016, NA ÚSEKU PV 

 

V školskom roku 2015 – 2016 pracuje na úseku PV 7 záujmových krúžkov, v ktorých sa 

účastni 131 žiakov a študentov SOŠ. Krúžky vlastne fungujú ako nadstavba odborného 

výcviku, pričom sa žiaci môžu zdokonaľovať v zručnostiach, získavať nové poznatky 

z daných oblastí. 

  
 

Tvorivosť – Mgr. Mária Tkáčová -  

 

Školský rok: 2015/2016 

Počet žiakov: 9 

- Žiaci sú z tried – II. B, III.C, III. D a IV. C. Všetci žiaci odovzdali  na túto činnosť  

vzdelávacie poukazy. 

Realizácia krúžkovej činnosti:  utorok (14:00 – 16:00)  

-  V záujmovom útvare pracujú žiaci aktívne od 29. 09. 2015.  

 

V úvode sa žiaci oboznámili s novými  technikami v oblasti darčekového balenia 

tovaru. Priebežne si  osvojovali správne pracovné postupy pri balení tovaru rozličného 

sortimentu. Pracovné postupy sa snažili realizovať tak, aby zodpovedali z  hľadiska 

náročností úkonu, rýchlosti zrealizovania, funkčnosti a estetického vzhľadu. Pri práci využili 

osobnú fantáziu a dostupné baliace a dekoratívne materiály. Počas I. polroka žiaci priebežne 

zhotovovali darčekové koše, balíčky a viacúčelové škatule, ktoré vkusne a štýlovo zdobili. 

Podľa požiadaviek balili fľaše a dezerty k rôznym príležitostiam. Nápady a zručnosť uplatnili 

pri príprave darčekových balíčkov a košov v štýle „RETRO“ na „BURZE INFORMÁCIÍ“ 

dňa 15. 10. 2015 v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou, ktorú organizoval 

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V predvianočnom období sa zaoberali vianočnou 

výzdobou školských bufetov. Pripravovali mikulášske kornútiky a vianočné balíčky pre 

členov OZ a dôchodcov školy. Balenie tovaru  realizovali  na základe vlastných nápadov. 

Inšpirácie čerpali z dostupnej literatúry a internetových zdrojov.  

Finančné prostriedky v hodnote 34,80 € boli použité na nákup stúh, baliaceho, 

dekoratívneho a aranžérskeho materiálu. Priebežne sme zakúpili tavne tyčinky a lepiace 

pásky. 

Žiaci si postupne vytvára pozitívny vzťah k práci a uvedomovali si, že danej činnosti 

je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, nakoľko nároky na balenie tovaru v poslednom 

období stúpajú. Pri práci žiaci dodržiavali BOZP a hygienické predpisy. 

 

Krôčiky k zručnostiam“- Mgr. Anna Katinová 

  

     Do vzdelávacej aktivity  „Krôčiky k zručnostiam“  sa prihlásilo 16 žiakov, z toho 12 

žiakov z 1.B triedy a 4 žiaci z  3. C  triedy.  Cieľom vzdelávacej aktivity je  spoznávať 

a vedieť narábať s  baliacim materiálom, aranžérskym  materiálom , pracovnými pomôckami. 

Používať nové aranžérske trendy v oblasti balenia a aranžovania v obchode a vytvárať si 

estetické cítenie a tvorivé myslenie pre prácu vo sfére obchodu. Pri balení darčekov bol 



kladený dôraz na bezpečnosť,  samostatnosť,  hospodárnosť s baliacim a aranžérskym 

materiálom a zodpovednosť za vlastnú prácu.  

    Žiaci boli vedení k správnemu technologickému postupu jednotlivého druhu balenia, 

k správnej technike a estetike  aranžovania, s výrobou ozdôb a stužiek na darčeky. V krúžku 

žiaci aktívne pracovali a počas polroka  sme sa  pridržiavali  plánu práce záujmového 

vzdelávania, kde sa učili vyrobiť jednoduché  škatuľky, ktoré stihli zhotoviť „ na  rýchlo“, ale 

i luxusnejšie darčeky, ktoré im zabrali viac času i práce.  Žiacke práce  z darčekového balenia  

boli  priebežne  vystavené  na rôznych  akciách školy. 

     Peknú výstavku žiaci pripravili na „ Burze práce „  ktorá sa konala 15.10. 2015 

v mestskom dome  kultúry vo Vranove nad Topľou. 

     Prezentovali svoje darčekové balíčky na základných školách vo Vranove, kde cieľom bolo   

spropagovanie odboru obchodný pracovník našej SOŠ.   

     Žiaci pripravovali v rámci krúžku mikulášske sladké darčeky  a darčekové balenie 

s vianočnou tematikou. V školských bufetoch v rámci krúžku žiaci urobili vianočnú výzdobu.   

        Pri práci používali vhodné pracovné pomôcky, výpočtovú techniku, literatúru, baliaci 

a aranžérsky materiál.    

         Z poukázaných finančných prostriedkov 61,40 Eur,  boli zakúpené pre každého žiaka  : 

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

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

 

 

Barmanský krúžok I. a II.: Mgr. Aneta Lešková 

 

               V školskom roku 2015- 2016 prejavilo záujem o barmanský krúžok spolu 33 žiakov 

našej školy. Záujem bol u žiakov všetkých študijných a učebných ročníkov a odborov. 

     Žiaci prvého a druhého  ročníka aktívne navštevujú krúžok a pozitívne prijímajú nové 

informácie z oblasti miešaných nápojov. Žiaci štvrtého  ročníka už mali skúsenosti 

z predchádzajúcich rokov, takže svoje vedomosti, zručnosti zdokonaľovali a upevňovali.  

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

školskej učebni 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. 

     Začiatok školského roka sa niesol aj v uskutočnení ďalšieho barmanského kurzu pod 

vedením lektora Slovenskej barmanskej asociácie. Kurzu sa zúčastnili študenti našej školy ako 

aj zamestnanci jednej vranovskej reštaurácie. Po celotýždňovom maratóne nadobúdania 

vedomostí, zručností, techniky a absolvovaní skúšky získali všetci medzinárodný certifikát. 

    Dňa 11.-12.11.2015 sa v Prešove konal v poradí už 23. ročník medzinárodnej barmanskej 

súťaže EURO CUP 2015  pod záštitou prešovského samosprávneho kraja. Na 23. ročníku sa 

zúčastnilo 27 družstiev zo Slovenska a 10 družstiev zo zahraničia a to Česka, Poľska, 

Maďarska, Slovinska a Ukrajiny. Našu školu reprezentovali žiaci 4. ročníka Roland Regec  a 

Matúš Demčák. Obaja dosiahli veľmi pekné umiestnenie a to v kategórií družstiev skončili na 

striebornej  priečke. V kategórií absolútny víťaz získal Roland Regec 2. miesto, zároveň 

umiestnenie v zlatom pásme a spomínaný žiak ešte 1. miesto v kategórií najlepšia technika 

miešania. Matúš Demčák sa umiestnil v striebornom pásme. Veľkú úlohu na týchto súťažiach 



zohrávajú  aj samotné testy, ktoré sú dosť náročné, pretože sú zo všetkých oblastí, nielen 

barmanstva ale aj tovaroznalectva, kultúry, politiky a športu. 

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

uskutoční v Bratislave a to 2. ročník MASTER CUP 2016, ktorá je súčasťou výstavy na  

Inchebe  Danubius gastro v dňoch 29.-30.1.2015. Budeme im držať palce, aby úspešne 

reprezentovali našu školu, a svoj odbor a takto motivovali aj ostatných žiakov navštevujúcich 

barmanský krúžok. 

    Ani druhá polovica školského roka sa nezaobíde bez II stupňa barmanského kurzu, ktorý by 

sa mal konať koncom februára v  priestoroch školy pod vedením lektora Slovenskej barmanskej 

asociácie. Kurzu sa môžu zúčastniť  žiaci, ktorí už absolvovali I. stupeň, po celotýždňovom 

vzdelávaní, získajú medzinárodný certifikát II. stupňa  platný v 53 krajinách.  

 

,,Mladí kuchári“ – Svetlana Pisarčíková 

 

,,Sila sa čerpá z jedla. Ak niekto rád dobre je a rozumie vínu, ak je niekto veselý a rozdáva 

kuchárske umenie, tak je to dobrý človek,“ 

 

Varenie v súčasnosti nie je pre mnohých iba povinnosťou. Tí, pre ktorých je varenie 

koníčkom, stále častejšie vyhľadávajú nové prekvapenie kuchárskeho umenia. Kuchárske 

umenie si žiaci osvojujú a upevňujú v záujmovom útvare 

,,Mladí kuchári“ 

Vzhľadom na to, že záujmový útvar s takýmto názvom sa praktizuje po prvýkrát,   v školskom 

roku 2015 – 2016 prejavilo o neho záujem 25 žiakov 1. , 3.,a 4.ročníka odbor kuchár, ktorí sa 

pravidelne stretávajú každý piatok 4 krát za mesiac. Na tento účel je vypracovaný plán 

príslušných tém. 

Každá téma je dôsledne premyslená a prispôsobená schopnostiam jednotlivcov. 

Žiaci majú možnosť takto si rozvíjať kreativitu a estetické cítenie. Pridelené finančné 

prostriedky využívame na nákup surovín a potrebného inventára, na zabezpečenie plynulého 

chodu nášho záujmového útvaru.  

Z množstva vybraných tém najviac žiakov zaujala práca pri príprave obložených chlebíkov, 

príprava nátierok, smotanovo – krémových polievok.... 

Práca v záujmovom útvare je veľmi náročná, napriek tomu, správnou motiváciou dosiahneme 

splnenie vytýčených cieľov. 

 
Krúžok GASTRO –vedúca Bc. Marta Janočková 

 

     V krúžku GASTRO pracuje v školskom roku 2015-2016 17 žiakov. Zvolený program 

práce realizujeme každý pondelok v učebni Marína. Žiaci si zdokonaľovali zručnosti vo 

vyrezávaní z ovocia i zeleniny a tiež pri príprave netradičných pokrmov.  

12. 11. 2015 sme boli na exkurzii v Prešove. Podporili sme žiakov našej školy na 

Medzinárodnej barmanskej súťaži, ktorí nás odmenili niekoľkými oceneniami. 

     Poukázané finančné prostriedky sme použili na nákup potravín. 

 

Folklór – Mgr. Mária Tatrayová 

 

V záujmovom krúžku počas školského roka 2015/2016 pracuje 17 žiakov. Všetci žiaci na túto 

činnosť odovzdali vzdelávacie poukazy.  



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

žiakov k folklóru a posilňovať aj emocionálne cítenie. Krúžok  folklór -  vytvoril skupinu 

zemplínskeho folklóru a rómskeho folklóru. 

           Rómske etnikum predstavuje osobité kultúrne spoločenstvo, ktoré sa svojimi 

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

spoločnosti Slovenska. V tomto smere vystupuje do popredia etnická funkcia kultúry ako 

súhrn etnodiferenciačných a etnointegračných vlastností. Skupina Cigánske srdce vytvorila 

rómsky tanec pod názvom   Amary- luma   -náš svet. 

Folklór patrí na Slovensku medzi najväčšiu pýchu krajiny. Každá oblasť, mesto, dedina, obec 

má svoj vlastný charakter a svoj vlastný folklór - kroje, hudbu, piesne, architektúru, zvyky, 

tradície, tance a nárečie. 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. 

Pripravili sme choreografiu z nášho regiónu  pod názvom  „Raslavické tance“ ktoré 

prezentovali šarišpolku, mazúrku a schádzanú. 

 Stretnutia boli podľa  plánu práce a  prispôsobené  potrebám na akcie. 

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

vystúpenie  

 

Nechtový design a visáž – Mgr. Zuzana Porvazníková 

V 1.polroku  školského roka 2015-2016 navštevuje krúžok “ Nechtový design a vizáž „   

14 žiačok.  

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

nechtov, ,najnovšie techniky zdobenia nechtov, ale v neposlednom rade aj starostlivosť 

o prírodné nechty . 

Téma gélových nechtov  je u žiačok veľmi 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. 

Z krúžku je vedená pravidelná evidencia a záznam. 

 

     

 

Vypracovala: Ing. Ľ. Vagaská 

24. 1. 2016 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko

