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Vážení kolegovia, milí súťažiaci, ctení hostia, 

GASTRO Junior Skills Slovakia patrí medzi tradičné súťaže, v ktorých stredoškoláci preukazujú

svoje nadanie a mimoriadnu pripravenosť pre budúce povolania. Spájanie štúdia s praxou je dôležité aj

preto, lebo gastroslužby v ostatnom období zažívajú renesanciu, čo dokazuje napríklad aj stále sa

rozširujúca zážitková gastronómia a rastúce nároky zákazníkov. Súťaž GASTRO Junior Skills Slovakia

formuje nových kuchárov s potrebnými zručnosťami a citom pre nové trendy, čo len znásobuje ďalšiu

perspektívu týchto odborov.

Celoštátne kolo je preto zaujímavé pre zamestnávateľov, ktorí vedia, že dobrý kuchár robí

každé reštauračné a hotelové zariadenie vyhľadávaným. Chcem preto úprimne poďakovať všetkým

partnerom celoštátnej súťaže, ktorí aktívne, vytrvalo a dlhoročne spolupracujú na tejto súťaži so

Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Myslím si, že Váš úprimný záujem je veľmi cennou devízou

nielen pre samotnú súťaž, ale aj pre perspektívy stredoškolákov, ktorí sa každoročne zapájajú do tejto

súťaže.

Všetkým súťažiacim želám veľa spokojných stravníkov. Už dnes im treba poďakovať za to, že

svojou šikovnosťou a odbornou zdatnosťou sú pozitívnymi vzormi pre rovesníkov i budúcich študentov

gastroslužieb a zamestnávateľom dávajú dobrý signál o kvalitnej pripravenosti stredoškolákov na

zamestnanie.

JUDr. Ing. Michal Bartók 
riaditeľ ŠIOV  
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Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

patrí medzi najväčšie stredné odborné školy v Nitrianskom regióne a už vyše tridsať rokov
garantuje kvalitné stredoškolské vzdelávanie v oblasti gastronómie, hotelových služieb a obchodu.
Všetci vyučujúci sa snažia o zabezpečenie vysokej úrovne výchovno-vyučovacieho procesu
v jednotlivých študijných i učebných odboroch v súlade s požiadavkami učebných osnov a profilmi
absolventov.

Obsah odborných predmetov stanovený učebnými osnovami je náročný, preto je dôležitý
individuálny prístup vyučujúcich a pravidelná práca so žiakmi formou krúžkovej a záujmovej činnosti
s cieľom obohatiť žiakov o praktické skúsenosti a zručnosti.

Práca odborných učiteľov so študentmi, najmä s talentovanými a iniciatívnymi, sa každoročne
prejavuje aj v dosahovaní vynikajúcich umiestnení na okresných, krajských, ale aj celoslovenských
a medzinárodných súťažiach.

Škola vyvíja aj neustále úsilie o aktívne prepojenie spolupráce s rodičmi žiakov. Uplatňovaním
systému duálneho vyučovania škola zabezpečuje žiakom vytvorenie možností získavania praktických
zručností v študovanom odbore priamo na pracoviskách zmluvných zamestnávateľov.

Škola poskytuje vzdelávanie
- v študijných a učebných odboroch zameraných na gastronómiu, hoteliérstvo a cestovný ruch:
6323 K hotelová akadémia ( 5 ročný denný študijný odbor )
6421 L spoločné stravovanie ( 2 ročný denný študijný odbor )
6444 H čašník, servírka ( 3 ročný denný učebný odbor )
6445 H kuchár ( 3 ročný denný učebný odbor )
6489 H hostinský, hostinská ( 3 ročný denný učebný odbor )

- v študijných a učebných odboroch zameraných na obchod a podnikanie:
6405 K pracovník marketingu ( 4 ročný denný študijný odbor )
6352 M obchod a podnikanie ( 4 ročný denný študijný odbor )
6460 predavač ( 3 ročný denný učebný odbor )

- v dennom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu ( absolvent získa titul DiS ):
6310 Q financie ( 3 ročný denný študijný odbor )
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Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti gastronómie, obchodu
a cestovného ruchu. Centrum zapadá do projektu budovania špecializovaných centier odborného
vzdelávania a prípravy vo vybraných stredných školách v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja
s cieľom čo najlepšie prepojiť vzdelávanie s reálnou praxou.

COVaP v oblasti gastronómie, obchodu a cestovného ruchu
zabezpečuje prípravu odborníkov na základe požiadaviek zamestnávateľov v siedmych akreditovaných
programoch:
 kuchár, čašník, hostinský, barman, barista, someliér, predavač,
 vytvára úzku spoluprácu s Republikovou úniou zamestnávateľov, Zväzom obchodu

a cestovného ruchu a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou,
 prispieva ku skvalitneniu prípravy absolventov školy ale i škôl regiónu,
 napomáha vyhľadávaniu talentov - dobrých kuchárov, hoteliérov, obchodníkov a odborníkov

z oblasti gastronómie, ale aj vynikajúcich odborníkov v barmanstve, baristike, someliérstve
i carvingu,

 prispieva k propagácii zdravej a racionálnej výživy a k využívaniu modernej technológie
v gastronomických, hotelových a obchodných službách.
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PROGRAM 

15. február 2017 (streda) 

08:30 – 08:50 príchod a registrácia 
08:50 – 09:00 losovanie pracovísk
09:00 – 09:15         otvorenie súťaže 
09:15 – 09:30         príprava pracovísk 
09:30 – 13:30 začiatok súťažného kola 
13:30 – 14:00 hodnotenie 
15:00 vyhlásenie výsledkov 

Súťažné kolo trvá 240 minút.
(prvých 30 min. má súťažiaci na prípravu receptúry)



ŠTARTOVACIA LISTINA

Súťažiaci Škola

Lukáš Václavík Spojená škola - SOŠ obchodu a služieb, 
Jarmočná 1, Modrý Kameň

Branislav Valíček Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu,
Zdravotnícka 3, Nové Zámky

Denis Štefánek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, 
Jabloňová 1351, Zvolen

Matúš Kobolka Stredná odborná škola obchodu a služieb, 
T. Vansovej 2, Topoľčany

Matej Granec Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola, 
Bieloruská 1, Bratislava

Lukáš Pekný Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina

Andrej Drengubiak Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 
Spišská Nová Ves

Jakub Zajak Súkromná stredná odborná škola Mladosť, 
Pod Kalváriou 36, Prešov
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Realizátor: 
SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 940 02 Nové Zámky
www.hosnz.sk

Metodický a organizačný garant:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Ing. Vlasta Púchovská, Eva Bugajová - odbor podpory smerovania mládeže
Bellova 54/A, 837 63 Bratislava
www.siov.sk

Text, príprava, grafický vizuál: PhDr. Michal Kaliňák, Eva Maďarová

Semifinále súťaže 2016
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Odborný gestor:
Klub mladých kuchárov a čašníkov, spol. s r. o.
Trenčianska 1320, 020 01 Púchov
www.kmkc.sk

Odborná hodnotiaca komisia:
Martin Kovarský, Marek Madzík, Pavol Erazmus


