
 

Zúročenie Výzvy Spolu úspešnejší 2 / OVY 6444 K čašník, servírka / 

 

Účasť žiakov na Výzve Spolu úspešnejší 2 mala veľmi priaznivý dopad na ich celkový posun vpred, 

zlepšenie študijných výsledkov, úspešné zvládnutie maturitných skúšok a dopad sa odrazil aj 

v úspešnom reprezentovaní školy na súťažiach. 

 

Kristína Míšenková sa zúčastnila Medzinárodnej gastronomickej súťaže Pripomeňme zabudnuté 

v Poľsku, kde získala 2. miesto v kategórii čašník, servírka. 

Kristína Petrovičová a Daniela Kulíková sa zúčastnili 16. ročník Medzinárodnej súťaže v Bratislave 

v kategórii slávnostná tabuľa, kde skončili na 3. mieste. 

 

 



 

 

Čo nám dala Výzva Spolu úspešnejší 2 

/ študentské zhodnotenie / 

 

Na doučovaní som sa zlepšil v plynulosti v programoch. Určite som si zlepšil kreativitu robením loga 

v programe Adobe Illustrator. Naučil som sa nové funkcie v programe Adobe InDesign aj v programe 

Adobe Photoshop. Prínosom pre mňa bolo nadobudnutie nových skúseností pri spracovaní druhov 

tlačovín. 

Vyskúšal som si, aké to je robiť aj reálnu zákazku. 

Systém doučovania mi veľmi vyhovoval, pretože sme pracovali v pokojnej atmosfére, pani majsterka 

mala na náš čas a venovali sme sa tomu, čo nás zaujíma a čo sme pre coronu nezvládli. 

Doučovanie vy veľmi pomohlo.  

Autor : Andrej Gaisbacher / študent odboru 3446 K grafik tlačových médií / 

 

Ukážka práce 

Prezentácia prác  

https://cloud6d.edupage.org/cloud/kalendar_2022_compressed.pdf?z%3ASVIJEa5EiZpbqCC26UydLFUsY8UAtusCh34k2YavMZhdfdUZAcB20te%2FlXKsym5E
https://cloud6d.edupage.org/cloud/kalendar_2022_compressed.pdf?z%3ASVIJEa5EiZpbqCC26UydLFUsY8UAtusCh34k2YavMZhdfdUZAcB20te%2FlXKsym5E
https://cloud2d.edupage.org/cloud/Spolu_uspesnejsi.ppsx?z%3AsUk2PtGEbEm88ogZLNApGYJLxvvxWzqyeIfzq%2Fgsj5A1BQkGP9BTokWT245Q1GHF


 

Čo nám dala Výzva Spolu úspešnejší 2 

/ študentské zhodnotenie / 

 

My. študenti odboru 6444 K čašník, servírka, tretí ročník, sme sa do Výzvy Spolu úspešnejší 2 rozhodli 

zapojiť úplne dobrovoľne a spontánne. 

Na doučovanie OVY sme sa prihlásili z dôvodu covidu, keďže sme mali dlhšiu dobu on-line vyučovanie. 

Cez kameru sme sa síce spolu s pani majsterkou snažili naučiť čo najviac, ale napriek našej snahe online 

vyučovanie odborného výcviku nesplnilo, čo malo. 

Preto sme niektorí uvítali možnosť zapojiť sa do výzvy a učiť sa praktické zručnosti na stredisku OVY, 

aj keď vo svojom voľnom čase. 

Veľmi sme pociťovali potrebu sa niečo doučiť, niečo si vyskúšať, precvičiť, utvrdiť. 

A musíme skonštatovať, že naše predstavy a potreby boli naplnené a doučovanie splnilo to, čo sme od 

neho očakávali. 

Prešli sme všetko, čo sme potrebovali, pani majsterka Bc. Iveta Kellnerová reagovala na naše 

požiadavky a venovali sme sa tomu, v čom sme mali najväčšie nedostatky. 

Výhodou bolo, že sme pracovali v kľudnej a uvoľnenej atmosfére, bez stresov zo skúšania a hodnotenia. 

A dostavili sa aj výsledky. Niektoré dievčatá úspešne reprezentovali školu na súťažiach a všetci sme si 

zlepšili výsledky v škole.  

Neľutujeme takto strávený voľný čas, naopak, ďakujeme za možnosť a príležitosť na sebe pracovať 

a posúvať sa vpred. 

 

Autor : Gabika Šulejová a študenti 3.C-K.  

  



 

 

Projekt ,,Spolu úspešnejší 2“, do ktorého sa zapojila naša škola, úspešne pokračuje. 

 

V odbore 6444 K čašník servírka, pod vedením MOV Ivety Kellnerovej, sa tohto projektu 

zúčastňujú žiačky 4. a 3. ročníka. 

Na doučovacích hodinách  sa zamerali najmä na precvičovanie praktických zručností, ktoré sa 

im vďaka pandémii nepodarilo získať. 

Tretiačky sa učia nové zručnosti a štvrtáčky sa zdokonaľujú. Spoločne sa podieľajú na tvorbe 

slávnostných tabúľ, miešajú nápoje, zostavujú menu. 

Pretože dievčatá sa pripravujú na praktické maturitné skúšky, veľmi uvítali túto možnosť na 

sebe pracovať a zdokonaľovať sa. Čas strávený na doučovacích hodinách považujú za veľmi 

prínosný a racionálne využitý. 

Zároveň im doučovacie hodiny dávajú možnosť tvoriť, uplatniť svoju predstavivosť a fantáziu. 

Doučovacie hodiny budú využívané aj na prípravu žiačok na rôzne súťaže. 

Autor článku: MOV Iveta Kellnerová 

 

 

 



 

V odbore grafik tlačových médií, pod vedením MOV Jany Capkovej, sa tohto projektu 

zúčastňujú žiaci 3. ročníka. 

Na doučovacích hodinách  sa zamerali najmä na precvičovanie práce v grafickom programe 

Ilustrátor, ktorý patrí medzi zložitejšie programy na presnosť vytvárania objektov. Pracovalo 

sa aj v programe InDesign, v ktorom si žiaci precvičovali  zručnosti najmä pri zalamovaní 

sadzby v časopisoch a novinách, následne v exportovaní dát do formátu PDF. V programe 

Photoshop si zas vyskúšali rôzne variácie obrázkov, retuš čiernobielej fotografie a prípravu do 

tlače. 

Doučovacie hodiny sa realizujú v pravidelných časoch, žiaci si ich priebeh veľmi pochvaľujú 

a celý projekt považujú za mimoriadne prínosný.  

Vďaka nemu sa im podarilo „ dohnať „ vedomosti, ktoré sa im nepodarilo získať vďaka 

pandémii. 

Aj keď sa doučovania zúčastňujú vo svojom voľnom čase, neľutujú ani minútku, pretože vidia 

výsledky. 

Na doučovacích hodinách vládne príjemná a tvorivá atmosféra, ktorá dáva žiakom možnosť 

získavať nové zručnosti a vedomosti, ale aj rozvíjať svoje nadanie a talent. 

Autor článku: MOV Jana Capková 

 



 

Výzva Spolu úspešnejší 2 
 

Od 17.1.2022 sa naša škola zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Spolu 

úspešnejší 2. 

Cieľom výzvy je podpora pre tie stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného 

doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách 

mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. 

Do výzvy sa zapojili: 

študenti 3. ročníka odboru 3446 K grafik tlačových médií pod vedením MOV Bc. Janky Capkovej, 

študenti 3. a 4. ročníka odboru 6444 K čašník, servírka pod vedením MOV Bc. Ivety Kellnerovej. 

Veľmi nás teší, že študenti majú snahu na sebe pracovať, zlepšovať sa, napredovať a rozvíjať svoje 

praktické zručnosti. Veríme, že účasť vo výzve im pomôže v príprave na maturitné škúšky či pri 

dosahovaní lepších štúdijných výsledkov. 

Daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR a je pre našich študentov veľkým 

prínosom. 


