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• Veľmi  zaujímavou a tradičnou akciou na našej škole je Ročníková súťaž – príprava vianočných stolov.  Tento rok  dňa  19. 12. 2011  ju  organizovala 
Ing. M. Ivaničková, vyučujúca odborných gastronomických predmetov.  Súťažili žiaci a žiačky triedy 3. C a ich úžasnú prezentáciu stolov sme mali možnosť 
sledovať v školskej jedálni. Prvé tri miesta boli ohodnotené vecnými cenami (knihy miešaných nápojov a fondue súpravy).  

 

 

 
• Krúžok slávnostné stolovanie pod vedením Ing. M. Ivaničkovej 
v decembri 2011 pripravil stoly s vianočnou tematikou na Pezinskom 
zámku. Prezentácia našej školy mala obrovský úspech! 
 
 
 

• Deň otvorených dverí bol jedinečnou príležitosťou na prezentáciu ako tradičných, tak i novootvorených odborov na našej škole. Navštívilo nás asi  200 
žiakov základných škôl z okresu Pezinok. Ukážka miešaných nápojov a kadernícka súťaž boli autentickým zážitkom pre mnohých nádejných žiakov našej 
školy. Náročnú organizáciu Dňa otvorených dverí úspešne realizovali naše učiteľky  Mgr. J. Milková, Ing. M.  Ivaničková a Ing. E. Kosáková. 
 

 
 

 

  

 

•  Netradičná talianska a vianočná 
kuchyňa – žiaci tried 1.KC, 2.K, 3.C a 2.SS  
sa zúčastnili prípravy a prezentáciie jedál 
talianskej a vianočnej kuchyne pod vedením 
Bc. A. Koubovej. 

 
• Dňa 24. 1. 2012 v Martine sa poriadala súťaž pod názvom HAIR CUP 2012, na ktorej sa zúčastnili žiaci 2. H triedy Beáta Skorčíková, Adrián Ziberi 
a Veronika Zacharová.  
Témou súťaže bola komunikácia medzi klientom a zákazníkom pri návšteve poradenskej služby. Po odbornej stránke našich žiakov pripravila Ing. Elena 
Kosáková, vyučujúca odborných predmetov a na prezentácii v Power Pointe sa podieľala Ing. Sylva Pavlišinová.  Súťažilo 11 škôl z celého Slovenska, 
konkurencia bola veľmi silná, žiaľ medzi prvé dve miesta sa žiaci našej školy neumiestnili, ale odniesli si veľa nových poznatkov a cenných skúseností. 
 

 
 
• Kultúra je dôležitou súčasťou nášho života. Mnohí z nás sa zaujímajú o hudbu, tanec, čítanie alebo maľbu, či divadlo. Vo štvrtok 10. 11. 2011 sa  trieda 1. 
VK zúčastnila divadelného predstavenia v divadle LUDUS v Bratislave s triednou učiteľkou Mgr. Jankou Milkovou. Divadelné predstavenie sa nieslo 
v humornom duchu a naše študentky príjemne pobavilo. 
 
 
• Exkurzie PROFESIA DAYS v Bratislave sa zúčastnili žiaci druhého ročníka nadstavbového štúdia odboru vlasová kozmetika   a   spoločné stravovanie   a   
žiaci  tretieho  ročníka  odboru  čašník,  servírka   pod   vedením   Mgr.  Milkovej   a  Ing. M.Ivaničkovej.  Žiaci sa oboznámili s možnosťami hľadania si 
práce, so širokou paletou možných profesií, ich ponukou aj dopytom. Exkurzia mala medzi žiakmi posledného ročníka nadstavbového štúdia veľmi pozitívny 
charakter. 

 
• Exkurzia McDonald´s  v Bratislave  sa  uskutočnila  dň a 16. 2. 2012  pod  vedením  Mgr. Klimovej,  vyučujúcej   predmety   ekonomického   smeru   a   
Ing Pavlišinovej, vyučujúcej odborné predmety našich kuchárov a čašníkov. Exkurzie sa zúčastnili žiaci triedy 1.SS priamo v areáli McDonald´s. Žiaci sa 
oboznámili s históriou McDonald´s, hygienou, zložením jednotlivých druhov hamburgerov, vydávaním jedál, ale aj s náročným manažmentom a 
marketingom, a predovšetkým mali možnosť vidieť prípravu jedál priamo v praxi. Žiaci tak získali prehľad o náročnom riadení podniku a realizácii reklamy 
na oslovenie cieľových skupín zákazníkov a celý proces od prípravy po výdaj jedál konzumentovi. 



 
• Dňa 1. 3. 2012 sa žiaci kuchárskych a čašníckych odborov triedy 2. SS pod vedením pani Bc. Koubovej, vyučujúcej odborné predmety gastronomického 
smeru, zúčastnili exkurzie pod názvom BRNO SALIMA  zameranú na gastronómiu, ktorá bola pre našich žiakov prínosom mnohých pozitívnych poznatkov. 
 
 
• 18.4.2012 sme sa zúčastnili 7. ročníka súťaže CENA MESTA 
PEZINOK  v Športovej hale pri SOŠ Pezinok. Boli  3 súťažné disciplíny: 
1. Pánsky účes – ROCKOVÝ ŠTÝL  disciplína určená pre učebné 
odbory  
2. Dámsky DISCO účes - disciplína určená pre učebné odbory, odbory 
nadstavbového štúdia, dospelých 
3. Spoločenský účes z dlhých vlasov „CISÁROVNÁ SISI“ disciplína 
určená pre učebné odbory, odbory nadstavbového štúdia dospelých.  
 
 
 

Sme radi,  že  z  našich  žiačok  sa  umiestnili  v  kategórii  pánsky  účes -  
1. miesto Kristína Darulová, 1. VK a 3. miesto Veronika Zacharová, 2. H. 
V Kategórii dámsky účes získala 3. miesto Simona Bedecsová, 1. VK. 
 

 
 
 
 
• V termínoch 13. a 14. 3. 2012 sa konala EČ a PFIČ maturitnej skúšky  zo slovenského, nemeckého a anglického jazyka. Praktická časť maturitnej skúšky 
tried  2. VK a 2. SS prebehla dňa 17. 5. 2012.  Ústna forma maturitnej skúšky pre odbory vlasová kozmetika a spoločné stravovanie z jazykov a odborných 
predmetov sa konala v termíne od 28. 5. do 30. 5. 2012. Naši maturanti boli zväčša úspešní a želáme im do budúcnosti veľa úspechov. 
 
 

 

• Pre organizáciu Úsmev ako dar pod 
vedením Mgr. J. Milkovej sa dňa 31. 5. 2012 
zapojili aj naši žiaci z  1.VK. Vďaka 
zúčastneným školám na Slovensku tento rok 
bolo vyzbieraných 23 301,56 €.  Vyzbierané 
finančné prostriedky budú použité: 
 - na terénnu sociálnu prácu a zabraňovanie 
vyňatiu detí z ich vlastných rodín, 
- na vrátenie detí z detských domovov do 
vlastných rodín, 

- na vyhľadávanie, vzdelávanie a 
sprevádzanie náhradných rodičov, 
- na pomoc deťom v detských domovoch, 
- na pomoc mladým dospelým, ktorí odišli z 
detského domova a ocitli sa bez pomoci na 
ulici alebo potrebujú oporu, pomoc s 
hľadaním práce, ubytovania. 

 
 
 
• Dňa 12. 6. 2012 sa konali postupové skúšky s triedou 2. C – príprava slávnostného stolovania pod vedením Ing. Ivaničkovej. Prvé miesto získala téma 
Halloween party a druhé miesto téma Valentín. Ostatné tabule boli taktiež pekné a zaujímavé, ale odborná porota sa dohodla na menovaných dvoch témach 
ako najkrajšie a odborne najlepšie spracované.  
 

 
 
• Exkurzia do komunity abstinujúcich narkomanov Cenacolo na ranči pri Senci pod pedagogickým dozorom Mgr. Bauerovej a kňaza Mgr. M. Turňu s triedou 
1. KC sa konala dňa 14. 6. 2012. Osobné stretnutie v súčasnosti s abstinujúcimi bývalými narkomanmi prinieslo všetkým účastníkom výletu nezabudnuteľný 
zážitok a poznanie, že drogy sú „svinstvo“ (časté pomenovanie abstinujúcich) a život má hlbší zmysel.  
 
 
• V stredu 20. 6. 2012 prebehol kvíz anglického jazyka pod názvom Známe osobnosti pod vedením Mgr. Hájikovej, vyučujúcej predmet anglický jazyk. 
Kvízu sa zúčastnili žiaci prvého ročníka nadstavbového štúdia. Kvíz žiakov pobavil, oboznámil s niektorými známymi osobnosťami filmového plátna a mal 94 
percentnú úspešnosť! 
 
 
•  V rámci  Olympiády Obchodnej akadémie v Pezinku v súťažnej discipline  minifutbal  naša  škola  pod vedením  Mgr. V. Šúšola  získala dňa 26. 6. 2012  
1. miesto.  Víťazné družstvo tvorili žiaci z tried: 1. KC – Svetlák, Tóth, Kintler, Forner, 2. C – Takáč, 2. K – Bednárovský. Blahoželáme! 
 
 
•  Dňa 28. 6. 2012 sa uskutočnla návšteva pezinskej plavárne, resp. pezinského kúpaliska, spojená so športovými aktivitami (plážový volejbal, loptové hry). 
Akcie sa zúčastnili žiaci 2. C triedy pod pedagogickým dozorom Mgr. E. Jaššovej a Mgr. J. Milkovej.  
 
 
•  Sprostredkovanie zahraničnej praxe našich žiakov na Cypre (druhé ročníky) z odboru kuchár – čašník pre účel skvalitnenia ich odborných vedomostí 
a zručností vo svojom odbore. Odborná prax má dobu trvania pol roka. Žiaci sa stretávajú s medzinárodnou klientelou, zlepšujú svoje jazykové a komunikačné 
zručnosti v cudzom jazyku. Získavajú nenahraditeľné skúsenosti v oblasti varenia a obsluhy. Komunikáciu s agentúrou zabezpečila Mgr. E. Jaššová. 
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