
Tak už tu máme Viano-
ce. Je to úžasný čas, 
keď sa stretne rodina, 
zabúda sa na všetko zlé 
a ľudia sú k sebe milší. 
Deti sa tešia na darče-
ky, doma to vonia všet-
kými možnými vôňami - 
škoricou, ihličím, klin-
čekmi, pečením a nie-
kde aj pripálenými me-
dovníkmi. Všade sa 
upratuje, varí, pečie. A 
potom nastane tá chví-
ľa vystúpenia z chaosu 
a všetci si sadnú k svia-
točnému stolu.   

Okrem Vianoc nás čaká 
aj príchod nového roka 
a s tým aj bilancovanie 
toho starého. Keďže 
sme v škole, tak to bi-
lancovanie si necháme 
až na záver školského 
roka. Dnes si ale pripo-
menieme, čo sa udialo 
počas týchto dvoch 
mesiacov a bolo toho 

naozaj neúrekom. Usku-
točnili sa školské kolá 
olympiád v anglickom 
jazyku, nemeckom jazy-
ku, slovenskom jazyku a 
literatúre, ľudských 
práv, odštartovali sme 
finančnú olympiádu, v 
rámci odborného výcvi-
ku prebehli súťaže v 
príprave minútok z hy-
diny a krájaní cibule. 
Pripravili sme dva 
„Tematické dni“ - jeden 
o ruskej kuchyni a dru-
hý o tradičných vianoč-
ných zvykoch a jedlách. 
V rámci odborných eko-
nomických predmetov 
sa uskutočnilo školské 
kolo v spracovaní infor-
mácii na počítači, digi-
tálna garáž, ale aj vyu-
čovanie v obchode ale-
bo reštaurácii, absolvo-
vali sme besedu o re-
gióne Gron, exkurziu v 

Metre. Úspešní boli 
naši chlapci vo futsale. 
Zabavili sme sa na 
imatrikuláciách, stuž-
kovej a boli sme aj v 
divadle. Žiaci II. N 
triedy si odniesli neza-
budnuteľné zážitky zo 
sliačskej leteckej zá-
kladne. Potešili sme 
vianočnými pozdravmi 
starkých v Domovoch 
dôchodcov, ale aj sa-
mých seba rôznymi 
sladkosťami na Mikulá-
ša. 

Prajeme šťastné a ve-
selé prežitie vianoč-
ných sviatkov a správne 
vykročenie do nového 
roku 2018. 

  - red. - 

P. S. Veľa darčekov pod 
stromčekom 
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Dňa 13.11.2017 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie 
žiakov 1. ročníkov.  Žiaci z II. A, II.C a II. N pripravili pre 
prvákov rôzne súťaže. Na úvod museli prváci vypiť „ drink“ 
na privítanie a dievčatá ich pomaľovali a nasprejovali fa-
rebnými sprejmi. Program uvádzal Filip Hudec z II. C trie-
dy a sprevádzal žiakov jednotlivými súťažnými úlohami ako 
jedenie jogurtu so zaviazanými očami, hľadanie kinderka 
v škatuli plnej hliny, beh 
s vajcom na lyžičke, posklada-
nie sa do geometrických tvarov, 
kŕmenie sa sladkým kakaom 
alebo zjedenie posoleného ja-
bĺčka. Na záver žiaci prečítali 
slávnostný sľub, dostali imatri-
kulačný list a stali sa právo-
platnými žiakmi našej školy. 

Žiaci II. A  a   ŽŠR 

Spoločnosť Google Slovensko prináša 
projekt pod názvom Digitálna garáž, 
ktorého cieľom je podporovať rozvoj 
digitálnych zručností. Online rozsiahla 
vzdelávacia platforma Digitálna garáž 
je určená podnikateľom a firmám, ale 
najmä budúcim podnikateľom – štu-
dentom, ktorí by chceli zdokonaliť 
svoje digitálne zručnosti pre budúce 
podnikateľské aktivity a rozvoj karié-
ry.  Platforma obsahuje 89 jednodu-
chých a zrozumiteľných vzdelávacích 
videí a kvízov usporiadaných do 23 
tém. Tie pomôžu študentom zoriento-
vať sa v digitálnom svete – od zásad, 
ktoré má spĺňať dobrá webová strán-
ka, cez tipy ako začať s digitálnym 
marketingom či internetovým expor-
tom, až po využívanie pokročilejších 
analytických nástrojov alebo optimali-
záciu webovej stránky pre vyhľadáva-
če. Úspešný absolvent celého kurzu 
získa od Googlu certifikát uznávaný 
organizáciou IAB  Europe 
(Interactive Advertising Bureau), 
ktorý je potvrdením o dosiahnutí po-
kročilých zručností v oblasti online 
marketingu a ktorý môže pomôcť 
najmä študentom pri hľadaní zamest-
nania. 

Nad programom prevzal záštitu 
podpredseda vlády SR pre inves-
tície a informatizáciu Peter Pel-
legríni. Ďalšími partnermi progra-
mu sú Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR 
a Ministerstvo zahraničných vecí 
SR. 

Partnerskými univerzitami sú 
Univerzita Komenského 
v Bratislave a Paneurópska vyso-
ká škola, ktoré začlenili Digitálnu 
garáž do osnov marketingu. Ne-
zisková organizácia Junior Achie-
vement  takisto začlenila Digitál-
nu garáž do svojich edukačných 
programov. 

Aj naša škola využila túto mož-
nosť a zapojila sa do uvedeného 
projektu. Úspešní absolventi zís-
kali certifikát od firmy Google: 

Ľubica Beňová IV. A 

Sally Popracová IV. A 

Petra Haringová IV. A 

Slávka Kékešiová IV. A 

Patrik Podrásky IV. A 

Ján Hudec IV. A 

Lea Haringová II. A 

Anežka Šipikalová II. A 

Kristína Mištíková II. A 

Veronika Tencerová II. A 

Simona Brodzianska II. A 

Simona Harabová II. A 

Certifikát možno získať do konca 
decembra, takže študenti prihláste 
sa a získajte nové vedomosti 
a zručnosti v oblasti online marke-
tingu. 

                                                        
Ing. Erika Struhárová,                 
učiteľka odborných predmetov 

Imatrikulácie 

Digitálna garáž  
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Ako každý rok aj tento 
v mesiaci november a decem-
ber prebiehajú školské kola 
vedomostných súťaží žiakov 
stredných a základných škôl. 
V Slovenskej republike sa or-
ganizuje ako jedna z foriem 
dobrovoľnej záujmovej čin-
nosti žiakov a je neoddeliteľ-
nou súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu na 
týchto školách. Vedomostné 
olympiády umožňujú žiakom 
získavať nové vedomosti a 
rozvíjať svoj záujem o škol-
ské predmety aj mimo vyučo-
vacích hodín. 

Dňa 09.11.2017 na SOŠ ob-
chodu a služieb sa konal 
XXVIII. ročník Olympiády 
v anglickom jazyku. Do súťaže 
sa prihlásilo 9 žiakov, ktorí 

preukázali svoje vedomosti 
a zručnosti v počúvaní 
s porozumením, čítaní 
s porozumením, gramatike 
a slovnej zásobe. Ďalej nasle-
dovala ústna časť, ktorá po-
zostávala z voľného rozhovo-
ru  s vyučujúcim a práce 
s vizuálnym podnetom. 

Výsledky sú nasledovné: 

Úspešní  riešitelia:                  

Viktoria Senešiová (I.A),   Lea 
Tokolyová (I.A), Anež-
ka Śipikalová (II.A), 
Kristína Mištiko-
vá (II.A), Veronika 
Tencerová (II.A) 

Čestné uznanie – Mi-
chaela Hollá (I.A) 

III. Miesto - Bianka Bieliková (IV.A) 

II. Miesto - Petra Haringová (IV.A) 

I. Miesto  –  Martina Nagyová 
(II.A), ktorá bude reprezentovať 
našu školu v regionálnom kole. 

Všetkým účastníkom ďakujeme, že-
láme veľa úspechov v štúdiu anglic-
kého jazyka a tešíme sa na Vašu 
účasť aj v budúcom školskom roku. 

Vyučujúce anglického jazyka: Mgr. 
Falatová Mária, PaedDr. Gáborová 

1.miesto: Karin Gažiová – Kurací pikantný steak so zemiakovými du-
kátikmi 

2.miesto: Michal Šimkovič – Kuracie soté s brokolicou a opekanými 
zemiakmi 

3.miesto: Martin Goral – Kuracie prsia v syrovej omáčke 

Víťazom srdečne blahoželáme, no nielen víťazné, ale aj ostatné 
práce napriek malým chybičkám boli pripravené na vysokej úrovni, 
čo odzrkadľuje prácu majstrov odborného výcviku. 

                                                                     Ing. Katarína Garajová 

 

 

Dňa 9.11.2017  žiaci 
3.ročníka učebného odboru ku-
chár mali možnosť preukázať 
svoje zručnosti a vedomosti v 
školskom kole súťaže na tému:    
,, Príprava minútok z hydiny“ . 

Ich úlohou bolo v časovom limite 
30 minút pripraviť kompletné 
minútkové jedlo s prílohou. Žiaci 
mali možnosť okrem zručností 
predviesť aj kreativitu a fantáziu 
s využitím vedomostí z modernej 
gastronómie.  Hodnotiaca komisia 
ich sledovala počas celej práce, 
pričom okrem chuti a vzhľadu 
jedla sa hodnotila aj technologic-
ká príprava, hygiena práce 
a dodržanie časového limitu. 

Po celkovom zhodnotení boli za 
najlepšie ohodnotené tieto práce: 

XXVIII.ročník Olympiády v anglickom jazyku  

Príprava minútok z hydiny  
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Aj v tomto školskom roku spúš-
ťa Nadácia PARTNERS už šiesty 
ročník finančno- vedomostnej sú-
ťaže s  názvom „FINANČNÁ 
OLYMPIÁDA“ a to 20. novembra 
2017 . Študenti stredných škôl 
budú mať aj tento  rok šancu pre-
veriť si svoje finančné vedomosti, 
porovnať sa s rovesníkmi a získať 
cenné vedomosti využiteľné 
v praktickom živote. Počas dote-
rajších piatich ročníkov sa do sú-
ťaže zapojilo viac ako 23 600 štu-
dentov a medzi nimi i študenti na-
šej školy. 

Súťaž bude prebiehať i tento rok 
v troch kolách. Prvé dve prebehnú 
formou online testu, tretie bude 
organizované prezenčnou formou. 
Finálové kolo bude koncom apríla 
2018, kde si 20 najúspešnejších 

riešiteľov zmeria svoje 
sily. Bude sa konať 
v priestoroch nadácie 
PARTNERS 
v Bratislave.  Traja naj-
lepší riešitelia finálového 
kola získajú: 

1. miesto – MacBook pre študenta  
    a 2000 euro pre školu 

2. miesto – iPad Mini pre študenta 
     a 1000 euro pre školu 

3. miesto – iPod Nano pre študenta 
     a 500 euro pre školu 

Do súťaže sa môže zapojiť každý 
študent strednej školy na Sloven-
sku a otestovať si tak úroveň svo-
jich finančných vedomostí. FI-
NANČNÁ OLYMPIÁDA je jednou z 
aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS 
realizuje pod hlavičkou edukatívne-

ho projektu Deň finančnej gra-
motnosti, ktorého cieľom je zvy-
šovať finančné povedomie Slová-
kov. Je  veľmi dôležité podchytiť 
finančné vzdelávanie už 
u mladých ľudí, aby sa naučili ro-
biť správne finančné rozhodnutia 
pri riadení svojich financií. 

Tak, ako minulý školský rok, aj 
teraz sa  naši študenti  pridajú k 
tejto zaujímavej iniciatíve 
a overia si svoju finančnú gramot-
nosť. 

Ing. Mária Lenčová, koordinátor 
finančnej gramotnosti 

alebo tradície spojené 
s ochutnávkou tradičných 
jedál. 

Pilotný deň sme odštartovali 15. 
novembra 2017 na tému: ,,Rusko 
a ruská kuchyňa.“ Prednáš-
ku  s prezentáciou pripravila 
Slávka Kékešiová , žiačka 4. 
ročníka študijného odboru Ob-
chod a podnikanie. Oboznámila 
prítomných s Ruskom, priblížila 
krajinu, jej geografické, poli-
tické i populačné zaujímavosti. 
Následne Karin Gažiová, žiačka 
3. ročníka učebného odboru 
kuchár,  predstavila ruskú ku-
chyňu, jej typické suroviny, 
jedlá a nápoje. Prítomní sa doz-
vedeli, že základom ruských 
jedál je smotana, kysnuté cesto 
a okrem základnej polievky bor-
šču existuje aj mnoho iných 
typických ruských jedál. 

Stredná odborná škola obchodu 
a služieb v Novej Bani je pre 
mnohých známa usporadúvaním 
tradičných podujatí nielen pre 
žiakov, ale aj pre širokú verej-
nosť. Niekoľko rokov sme orga-
nizovali v období Fašiangov po-
chovávanie basy s karnevalom 
a zábavou, súťaž vo varení gulá-
šu a iné podujatia. 

Tento rok však prichádzame 
s niečím novým. Rozhodli sme sa 
priblížiť zvyky, tradície 
a tradičnú kuchyňu zo Slovenska 
a iných krajín prostredníc-
tvom ,,Tematických dní.“ Nie-
koľkokrát  do roka priblížime 
žiakom, verejnosti a žiakom zá-
kladných škôl jednotlivé krajiny 

Po prednáške nasledovala ochut-
návka, ktorú pripravili majstri 
odborného výcviku so žiakmi pod 
vedením Bc. A. Kvaššayovej.  Na 
slávnostne upravenej tabuli dopl-
nenej typickými ruskými pred-
metmi ako sú samovar, matrioš-
ky, Máša a medveď, keramika, či 
ruské kuchárske knihy  domino-
vali  voňajúce typické jedlá: bli-
ny, sirniky, pelemene, zemiaková 
baba, smažené pirôžky a polievka 
šči. Všetci mali možnosť ochut-
nať pripravené dobroty 
a zároveň si mohli odniesť aj 
zbierku receptov vo forme malej 
brožúrky, ktorá obsahovala re-
cepty pripravovaných jedál. 

,,Tematický deň“ s našimi domá-
cimi  žiakmi  absolvovali aj žiaci 
a učitelia zo Základnej školy 
z Brehov a Tekovskej Breznice.  

Finančná olympiáda štartuje  

Spoznávame zvyky, tradície a 

typické jedlá - Rusko a ruská 

kuchyňa  
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a krájaní cibule. Úlohou každé-
ho žiaka bolo očistiť 
a nakrájať 3 cibule. Odborná 
komisia v zložení majstrov od-
borného výcviku merala čas, a 
zároveň hodnotila techniku krá-
jania, kvalitu a rovnorodosť 
nakrájanej cibule. 

Žiaci sa snažili a pri  pohľade 
na ich prácu, sa mnohí takmer 
vyrovnali profesionálnym ku-
chárom. 

V tesnom poradí zvíťazili: 

1.miesto: Zuzana Kovácsová 

2. miesto: Dominika Goralová 

3. miesto: Sofia Gažiová 

Keďže cibuľa je známa svojimi 
aromatickými látkami, ktoré 
mnohým dráždia oči, nechýbali 
počas súťaže ani slzy. Nie však 
slzy sklamania. 

                                                 
             Ing. Katarína Garajová 

Kuchárske umenie nespočíva len 
v tepelnej úprave a v dochutení 
pokrmov, ale aj v predbežnej 
úprave potravín. 

Predbežná úprava zahŕňa čis-
tenie, odstránenie nepožívateľ-
ných častí a zmenu pôvodnej 
štruktúry, ako je krájanie, 
strúhanie, mletie pred tepelnou 
úpravou. 

Žiaci druhého ročníka učebné-
ho odboru kuchár si zmerali 
svoje zručnosti v čistení 

Verím, že  začínajúca tradí-
cia ,,Tematických dní“ bude 
mať úspech, pretože okrem 
nových informácií budeme 
mať možnosť ochutnať tra-
dičné jedlá. Zároveň otvárame 
dvere všetkým žiakom, učite-
ľom a rodičom viackrát do 
roka, aby sa podrobnejšie 
a bližšie oboznámili so životom 
v našej škole. Deň otvorených 
dverí sme vymenili za počet-
nejšie a zaujímavejšie poduja-
tia. 

            Ing. Katarína Garajová 

Pri súťaži sa aj plakalo  
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už druhýkrát dostala do výberu 
celoslovenského projektu, ktorý 
vypracovala Mgr. Rozália Cenigo-
vá, ústredná metodička pre 
školské knižnice a odborný ga-
rant celoslovenského projektu. 
Výber z dobrovoľného hodnote-

nia celoslovenského projektu 
157 strednými školami spolu 
s fotografiami z priebehu výro-
by záložiek alebo 
s fotografiami so samotnými 
najkrajšími záložkami je do-
stupný na webovej adrese: 

http://www.spgk.sk/swift_data
/source/2017/Projekt_Zalozka
_Stred-
ne_skoly_Hodnotenie2017.pdf  
                          

PaedDr. Slavomíra Gáborová, 
koordinátor čit. gramotnosti 

Slovenská pedagogická knižnica 
v Bratislave vyhlásila pri príleži-
tosti októbra 
ako Medzinárodného mesiaca 
školských knižníc 
2017 pre stredné školy 6. ročník 
celoslovenského projek-
tu Záložka do knihy spája 
slovenské školy: Literárne 
osobnosti môjho regiónu. Do 
projektu sa prihlásilo 189 
stredných škôl s celkovým 
počtom 9 828 žiakov. 

SOŠ obchodu a služieb 
v Novej Bani sa 

Dňa 29.11. 2017  o 12.20. hod. sa 
v priestoroch učebne anglického ja-
zyka  konalo  školské kolo XX. roční-
ka Olympiády ľudských práv pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa ľud-
ských práv – 10.12. 

Školské kolo zorganizovala  PaedDr. 
Gáborová na základe odporúčaní 
a organizačného poriadku IUVENTY. 
Účasť žiakov v školskom kole je dob-
rovoľná a zúčastnili sa ho 18 žiaci. 

Žiaci napísali  vedomostný test  na 
základe téz z predchádzajúcich roč-
níkov v trvaní 30 minút  s počtom 
bodov 27. Žiačky Veronika Kosejová 
a Anna Mária Kosejová dosiahli 

v teste rovnaký počet 24 bodov, preto písali ešte jeden test 
s počtom bodov 39, v ktorom Veronika Kosejová dosiahla  24 
bodov a Anna Mária Kosejová dosiahla 6 bodov. 

Výsledky školského kola sú nasledovné: 

1. Veronika Kosejová          

2. Anna Mária Kosejová       

3. Martin Korbeľ                            

4. Simona Harabová    

5. Lea Haringová , Radka Holienčinová , Eduard Dunko  , Anežka 
Šipikalvá                                      

6. Michaela Hollá             

7.Veronika Tencerová , Tatiana Mikulášková         

8. Stanislava Gregorová  , Adam Kňažko, Kristína Mištíková     

9. Lucia Tekeliová  , Diana Tokolyová             

10. Erik Tomčáni          

11. Simona Brodzianska      

Školské kolá mali  prebehnúť do 8.12.2017 a prihláška do kraj-
ského kola sa posiela do15.12.2017. Prihláška sa vypisuje pre 
víťaza školského kola a náhradníka. Príprava na krajské kolo, 
ktoré sa uskutoční dňa 8.2.2017  sa bude realizovať podľa ma-
nuálu KOMPAS pod vedením vyučujúcich  občianskej náuky Pa-
edDr. Gáborovej a Mgr. Pavla Liptáka. 

PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor výchovy ľudských 
práv 

Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci ONB 

Vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenského projektu 

pre stredné školy  

XX. ročník Olympiády ľudských práv  
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2 .  ROČNÍK NOVEMBER -  DECEMBER 

Aj naša je už za nami.  Aká bola?  Veselá  a bezstarostná.  Ako mladosť.  
A taká naša. Máme z nej pekné zážitky, fotky, video, stužku, pohár, úlo-
mok  z džbánu  a spomienky. Tie nám nikto nevezme, sú jedinečné 
a neopakovateľné. Sme radi, že sa stali súčasťou nášho študentského 
príbehu. Teraz už len dobre zmaturovať. 

                                                                                            trieda IV.A 

tína Bartošová-Paulíková, ktorá nás oboznámila s históriou penziónu, 
ktorý bol prerobený zo starého mlyna, podrobne oboznámila 
s prevádzkou penziónu, so všetkými úskaliami, ktoré vyplývajú 
z podnikania v oblasti cestovného ruchu. Čo nás však zaujalo bolo aj 
veľa praktických skúseností z prevádzkovania tohto zariadenia 
a veľa rád, ktoré dala študentkám, ak by chceli začať podnikať 
v tejto oblasti. Svoje rozprávanie spestrila aj často nepríjemnými 
skúsenosťami, ktoré zažila s návštevníkmi, ktorí jej spôsobili škody 
na zariadení aj inventári. Ale na druhej strane porozprávala aj o 
tých, ktorí sa do penziónu radi vracajú, sú so službami veľmi spo-
kojní a stávajú sa z nich stáli zákazníci. 

Touto cestou sa chceme poďakovať za naozaj pútavé a zaujímavé 
rozprávanie. Tak sme klasickú hodinu vymenili za zážitkové učenie, 
ktoré je pre študentov veľmi dobrou formou výuky. 

                        Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov 

V rámci predmetu podnikanie 
v cestovnom ruchu sa študentky 
druhého ročníka študijného od-
boru obchod a podnikanie vybrali 
zmapovať niektoré ubytovacie 
zariadenia v našom meste. 

Prvou zastávkou bol hotel Hron, 
ktorý prešiel kompletnou rekon-
štrukciou. V rámci prehliadky sme 
si prezreli reštauráciu, priestory 
recepcie, hotelové izby. Zaujala 
nás krásna Vianočná výzdoba, 
čistota a poriadok. Našou sprie-
vodkyňou bola bývala študentka 
študijného odboru obchod a pod-
nikanie Lucia Mošková, ktorá nám 
stručne porozprávala o chode 
hotela a jeho prevádzke. 
V hotely pracuje na pozícii 
– recepčná. 

Druhou zastávkou bol pen-
zión Semerlock, ktorý dý-
cha atmosférou starých 
čias.  Privítala nás súčasná 
vedúca penziónu pani Kris-

Navždy sa zachová v pamäti stužková 

Hodina cestovného ruchu v teréne  
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Dňa 5. 12. 2017 sa v Žarnovici konalo Okresné  kolo vo futsale 
žiakov SŠ  za účasti štyroch stredných škôl z okresu. 

Našu školu reprezentovali:         

z I. A Norbert Brodziansky, z I. C Martin Hudec, Adam Kňažko 
a Marek Pán, z II. A Samuel Budinský,  z II. C David Ižold,    
zo IV. A Patrik Podrásky a z II. N Matej Meliš.  

Naši chlapci obsadili I. miesto a postupujú do regionálneho kola. 
Gratulujeme! 

V školskom roku 2017/2018 pripravilo 
CVČ – JUNIOR v Banskej Bystri-
ci korešpondenčnú súťaž 
zo slovenského jazyka a literatúry pod 
názvom SLOVENČINÁRIK, do ktorej 
sa zapojila aj SOŠ obchodu a služieb 
v Novej Bani.  

Z našej školy sa  do prvého  ko-
la zapojili nasledovní žiaci:  

1. Erik Tomčáni – I.A 

2. Lucia Blizňáková – I.A 

3. Anna Mária Kosejová – I.A 

4. Lea Haringová – II.A 

5. Anežka Šipikalová – II.A 

6. Simona Brodzianska – II.A 

Úlohy korešpondenčnej súťaže 
sú rozdelené do dvoch kôl 
v mesiacoch december 2017 až 
máj 2018. V júni  bude súťaž 
vyhodnotená a traja najlepší 
riešitelia budú odmenení finanč-
nými poukážkami. Úlohy sa po-
sielajú do jednotlivých  škôl 
a študenti odpovedajú písomne. 
Ich úlohou je  vyriešiť zadania 
1. kola a 2. kola  zo slovenského 
jazyka a literatúry, ktoré  sa zasielajú na adresu  Centra 
voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici. 

                           PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor 
čitateľskej gramotnosti 

Okresné kolo vo futsale žiakov  

Korešpondenčná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry 

    SLOVENČINÁRIK 
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Hodina ekonomiky netradične   

svetlila študentom, ako vzni-
kol názov predajne, ukázala 
im prácu s registračnou pok-
ladnicou a informovala ich aj 
o marketingových aktivitách 
firmy. 

Touto cestou by sme sa chce-
li poďakovať za zaujímavé 
informácie a popriať jej veľa 
úspechov. 

Ing. Erika Struhárová, uči-
teľka odborných predmetov 

Študenti druhého ročníka 
študijného odboru obchod 
a podnikanie  v rámci pred-
metu ekonomika  navštívili 
novootvorenú predajňu Sof-
fien v Novej Bani.  Majiteľ-
ka predajne pani Martina 
Mišurová študentom ochot-
ne porozprávala o motívoch 
jej podnikania ako aj 
o povinnostiach, ktoré sa 
s podnikaním spájajú. Vy-



2 .  ROČNÍK NOVEMBER -  DECEMBER 

Presné informácie o tom, kedy 
sa svätý Mikuláš narodil, nevie-
me. Udáva sa, že to bolo nieke-
dy v rokoch 260-270 nášho 
letopočtu, pravdepodobne v 
meste Patare na južnom pobre-
ží Malej Ázie. Bol synom boha-
tých rodičov. Už počas svojej 
mladosti vynikal a bol známy 
pre svoju dobročinnosť. Ne-
skôr sa stal biskupom. Ako 
kresťan bol prenasledovaný a 
väznený, neskôr bol však oslo-
bodený vďaka Milánskemu 
ediktu. Svätý Mikuláš má rôzne 

mená. V Severnej Amerike sa 
mu hovorí Santa Claus, v Ho-
landsku Sinterklaas, Anglicko 
má svojho Father Christmas, 
vo Francúzsku je to Saint Ni-
colas atď. 

Taktiež zvyky na sviatok svä-
tého Mikuláša sú rôzne. Na 
Slovensku si  deti zvyknú 
v predvečer tohto sviatku vy-
ložiť do okna čižmičku, aby si 
tam našli mikulášsku nádielku. 
V našej škole chodí Mikuláš 
vždy 6. decembra. Mikuláš 
Vilinko, ako stihol niektorý zo 

žiakov napísať na oznam na dverách, 
chodil o desiatej  s plnými košíkmi 
sladkostí.  S ním chodili dievčatá 
ako čertice, sobík a anjelik. Nádiel-
ka je rozdaná, sladkosti zjedené.  
Užívame si adventný čas a tešíme sa 
na Vianoce. Prajeme všetkým lásky-
plný čas a dobrotu v srdci. 

PaedDr. Slavomíra Gáborová a Žiac-
ka školská rada      

Výsledky sú nasledovné:        

1. miesto – Ján Hudec IV.A      301 čú/za min., 
0,19% 

2. miesto -  Patrik Podrásky  IV. A   

3. miesto -  Erik Nemec IV. A 

4. miesto -   Bronislava Beniaková  IV. A 

5. miesto -   Kristína Mištíková  II. A 

Krajské kolo súťaže sa bude konať na Obchod-
nej akadémii v Brezne v mesiaci február. Našu 
školu bude reprezentovať Ján Hudec 
študent štvrtého ročníka študijného 
odboru obchod a podnikanie. Prajeme 
mu, aby ho prsty poslúchali a dosiahol 
čo najlepšie umiestnenie. 

Všetkým študentom ďakujeme za 
účasť.   

Ing. Mária Lenčová                                 
 učiteľka odborných predmetov 

Dňa 7. decembra 2017 sa na našej 
škole uskutočnil 52. ročník súťaže 
žiakov stredných škôl v spracovaní 
informácií na počítači – písanie na 
počítači. Tejto súťaže sa zúčastnilo 
14 študentov zo študijného odboru 
obchod a podnikanie a odboru podni-
kanie v remeslách a službách. Boli to 
študenti druhého, štvrtého ročníka 
a študenti nadstavbového štúdia. 
Základnou podmienkou dobrého 
umiestnenia bol limit 270 čistých 
úderov za minútu a prípustné percen-
to chýb do 0,25. Súťaž pozostáva 
z 10-minútového odpisu textu z 3-
stranovej papierovej predlohy. Po 
rozcvičke sa všetci sústredili na od-
pis. Niektorí to dokázali lepšie, iní 
slabšie. Určite svoju úlohu zohrala aj 
tréma, nesústredenosť. Dôležité 
však je zúčastniť sa a vyskúšať si 
súťažnú atmosféru. 

MIKULÁŠ v našej škole  

 Spracovanie informácií na počítači – súťaž  

Strana 9 



ktorého sa zúčastnili všetky druž-
stvá chlapcov z našej školy. Ďalšou 

aktivitou bola „Olympiáda zdravia 
a bezpečnosti v školách 2017“, kto-
rej sa mohli zúčastniť žiaci 1. roč-
níkov. Olympiáda sa skladala z testu 
a výroby červenej 2,5 m stuhy ako 
symbolu prevencie HIV. Za našu 
školu súťažili dve družstvá z I. 
A triedy. 

Všetky výsledné produkty aktivít 
našich žiakov boli zaslané na Gym-
názium Sv. Františka z Assisi 
v Žiline do jednotlivých súťaží, kto-
ré boli sprievodnými aktivitami 
kampane Červené stužky. Ak naši 
žiaci uspejú, môžu dostať hodnotné 
ceny. 

Kampaň Červené stužky vrcholila 
dňa  1. decembra 2017 , ktorý je 
považovaný za  Svetový deň boja 
proti AIDS nosením  červených 
stužiek, ktoré  si  žiaci  sami  vyro-
bili ako posolstvo porozumenia, sú-
citu, solidarity a nádeje v otázke 
AIDS. 

Ing. G. Ivaničová, koordinátorka 
protidrogovej prevencie 

Jedenásty ročník celoslovenskej 
kampane  Červené stužky zorganizo-
valo Gymnázium sv. Františka z Assisi 
v Žiline s podporou Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, Kan-
celária WHO na SK, mesto Žilina a 
Okresný úrad – odbor školstva 
v Žiline. 

Kampaň sa začala 1.septembra 2017 a 
vyvrcholila 1.decembra 2017. Cieľom 
kampane  bolo  poskytnutie a zvýšenie 
odborných vedomostí u mladých  ľudí 
o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje 
za najúčinnejší prostriedok boja pro-
ti AIDS. 

Kampaň sa uskutočnila pod odbornou 
garanciou viacerých odborných praco-
vísk na Slovensku a v zahraničí, pri-
čom sa zamerala  najmä  na školy a 
školské zariadenia na Slovensku. Po-
čas kampane boli všetky informácie 
dostupné na webovej stránke kampa-
ne www.cervenestuzky.sk. 

SOŠ Obchodu a služieb 
v Novej Bani  sa  do 11. roční-
ka celoslovenskej kampane 
Červené stužky zapojila akti-
vitami, ktoré zorganizovala 
Ing. G. Ivaničová ako koordi-
nátorka  protidrogovej pre-
vencie v spolupráci 
s triednymi učiteľ-
mi.  V mesiacoch september 
a október bola v priestoroch 
školy  umiestnená  násten-

ná  tabuľa  s tematikou HIV/ 
AIDS  a na nástenkách 
v každej triede boli umieste-
né propagačné materiály 
kampane.  V období od 
27.11.2017 do 1. 12. 2017  boli žia-
kom  v rámci triednických hodín a na 
hodinách občianskej výchovy premietané 
DVD filmy s tematikou HIV / AIDS  „ 
In your face“ a   „Anjeli.“ 

Trieda I.A sa podieľala na výrobe čer-
vených stužiek, ktoré žiaci nosili počas 
týždňa na znak solidarity s obeťami 
choroby AIDS.  Okrem tejto  aktivi-
ty  žiaci vytvorili pohľadnice pod názvom 
„Pohľadnica pre červené stužky“, 
z ktorých tri najkrajšie boli 2.11.2017 
zaslané do súťaže. Pohľadnice vytvorili 
žiačky Lea Haringová a Simona Bro-
dzianska z II.A triedy a Lenka Bartošo-
vá z I. A triedy. Dňa 14.11 .2017 prebe-
hol medzitriedny turnaj  vo Futsale pod 
názvom „Športom pre červené stužky“, 

Červené stužky 2017  
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  XXVIII. ročník Olympiády v nemeckom jazyku 
Výsledky školského kola sú nasledovné: 

1. Simona Brodzianska -  IV. A – 58  

2. Martin Korbeľ- I.N – 565 b 

3. Erik Tomčáni – I.A 47 b 

4. Bronislava Beniaková IV.A – 40 b 

5. Viktória Senešiová – I.A -35 b 

6. Lenka Bartošová – I.A 34b 

7. Lucia Blizňáková, I.A 33b, Lea Tököyová – I.A 33b 

8. Michaela Hollá, I.A 32b 

  

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník 

 

Mgr. Marta Bagalová, vyučujúca nemeckého jazyka 

Dňa 14.11.2017  o 11.00 hod. sa v priestoroch 

učebne nemeckého jazyka konalo  školské kolo 

XXVIII.  ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. 

 

Školské kolo zorganizovala  Mgr. Marta Bagalová na 

základe odporúčaní a organizačného poriadku IU-

VENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľ-

ná a zúčastnili sa ho 9 žiaci z tried I.A, II.A, IV.A 

a I.N. Žiaci absolvovali v rámci olympiády počúvanie  

s porozumením (max. počet bodov 10), čítanie 

s porozumením (max. počet bodov 10) a gramatický 

test (max. počet bodov 30). Okrem toho sa zúčast-

nili aj ústnej interakcie, a to voľného rozhovoru 

(max. počet bodov 25) a opisu obrázka (max. počet 

bodov 25). 



2 .  ROČNÍK NOVEMBER -  DECEMBER 

Dňa 22. novembra sa študen-
ti II. N triedy zúčastnili 
návštevy 1.taktickej letky 
Taktického krídla generálma-
jora Otta Smika. Túto náv-
števu nám organizačne za-
bezpečili príslušníci danej 
letky. 

V úvode nám náčelník štábu 
1.taktickej letky major Ľubo-
mír TATARKA formou pre-
zentácie predstavil Taktické 
krídlo generálmajora Otta 
Smika. Priblížil nám históriu 
a súčasnosť sliačskej letec-
kej základne, oboznámil nás s 
poslaním a hlavnými úlohami 
taktického krídla, ako aj 

s leteckou technikou, ktorou 
krídlo disponuje. Po pútavej 
prezentácii sme sa presunuli do 
priestorov  trenažéra lietadla 
L-39 Albatros a následne trena-
žéra lietadla MiG-29, kde nám 
piloti vysvetlili a názorne ukázali 
možnosti oboch trenažérov.  
Potom sme si prezreli vonkajšie  
priestory leteckej základne. 
Súčasťou prehliadky bola aj 
kynologická ukážka a ukážka 
vojenskej hasičskej jednotky. 
Keďže vonku už bolo poriadne 
zima, v závere nám veľmi dobre 
padol teplý čaj, ktorým nás prí-
slušníci letky pohostili. Nasledo-
vala prehliadka priestorov 1. 
taktickej letky Taktického kríd-
la generálmajora Otta Smika. 
Mali sme možnosť vidieť ako  
prebieha príprava pilotov pred 
samotným letom, ako aj oddy-
chovú miestnosť. 

Posledným navštíveným miestom bo-
la tzv. „bojová miestnosť letky“, kde 
sme mali možnosť okrem iného vi-
dieť aj znak letky, ktorý vytvorila  
žiačka II.N triedy Anna Budová. 
Tento znak vytvorený klasickou dro-
társkou technikou tam zaujíma 
čestné miesto. 

Na záver by som sa chcela poďako-
vať v mene všetkých za možnosť 
navštíviť takéto miesto, za milý prí-
stup a ústretovosť príslušníkov 
1.taktickej letky Taktického krídla 
generálmajora Otta Smika a za ich 
ochotu odpovedať na naše zvedavé 
otázky. Za tento nezabudnuteľný 
zážitok, na ktorý si budeme veľmi 
radi spomínať ešte raz veľmi pekne 
ďakujeme. 

Ing. Erika Struhárová, učiteľka od-
borných predmetov  

VENTY. Účasť žiakov v školskom kole 
je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 15 žiaci 
z tried I.A, II.A, IV.A a I.N. Žiaci ab-
solvovali v rámci olympiády test, zame-
raný na gramatické javy, sloh, čítanie 
s porozumením a literatúru.        

Výsledky školského kola sú nasledovné:  

Kategória A: maximálny počet bodov 25 
1. Holienčinová Radka trieda I.N – 6b   
2. Kosejová Veronika trieda IV.A – 5b . 
3. Korbeľ Martin trieda I.N – 2b 

Dňa 5. 12. 2017  o 11.00 hod. sa 
v priestoroch multimediálnej 
učebne  konalo  školské kolo 
školské kolo 10.  ročníka Olym-
piády zo slovenského jazyka a 
literatúry.  

Školské kolo zorganizovali uči-
teľky slovenského jazyka a lite-
ratúry  Mgr. Marta Bagalová 
a PaedDr. Slavomíra Gáborová 
na základe odporúčaní 
a organizačného poriadku IU-

Návšteva 1.taktickej letky Taktického krídla 

generálmajora Otta Smika  

 10. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.  
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Kategória B: maximálny počet bodov 25 
1. Blizňáková Lucia trieda I.A –8 b  

2.Tomčáni Erik trieda I.A ,Tökölyová     
Lea  trieda I.A ,Hollá Michaela trieda 
I.A – 6 b   

3. Šipikalová Anežka trieda II.A, Hara-
bová Simona trieda II.A, Mištíková 
Kristína trieda II.A – 5 b  

Mgr. Marta Bagalová, PaedDr. Slavomí-
ra Gáborová  



Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa zapojila naša škola ešte 

koncom mesiaca november. Triedne učiteľky I. A, I. C a II. N  zaregistrovali 

svoje triedy a začiatkom decembra im boli doručené adresy starkých 

v Domovoch dôchodcov.  Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami zhotovili 

nádherné vianočné pozdravy, 

ktoré majú potešiť 

a spríjemniť Vianoce 

starkým v Domovoch 

dôchodcov.  Vznikla 

tak nielen krásna ko-

lekcia Vianočnej pošty, 

ale aj skupinka ľudí, 

ktorí majú chuť robiť 

radosť ostatným.  Tá-

to krásna myšlienka 

nás veľmi oslovila a určite sa do tejto 

výzvy zapojíme aj o rok.  

 Ing. Erika Struhárová 

Projekt Vianočná pošta zrealizovaný 

Vydáva 

Stredná odborná škola      

obchodu a služieb 
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Beseda o regióne GRON  

V rámci predmetov cestovný ruch a podnikanie v cestovnom ruchu 

sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda o regióne GRON. 

Privítali sme Mgr. Žofiu Hanusovú, výkonnú riaditeľku oblastnej 

organizácie CR Región GRON, ktorá nám odprezentovala daný re-

gión,  vznik OOCR,  logo, poskytla informácie o činnosti 

a aktivitách. Odporučila študentom najnavštevovanejšie lokality, 

porozprávala o podujatiach, ktoré OOCR zorganizovala. 

Pozreli sme si aj stránku  https://www.facebook.com/regiongron. 

Môžeme skonštatovať, že aj v našom malom regióne sú krásne 

a zaujímavé miesta, ktoré sa určite oplatí navštíviť. 

Touto cestou sa chceme Mgr. Žofii Hanusovej poďakovať za 

 ochotu a čas, ktorý strávila s našimi študentmi na tejto netradič-

nej hodine cestovného ruchu.                                                       

                                                                        Ing. Mária Lenčová 
                                                      učiteľka odborných predmetov 

https://www.facebook.com/regiongron

