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Milí čitatelia, 
 

práve držíte v rukách ďalšie vydanie nášho časopisu Študent. 
Ktosi múdry raz poznamenal, že nielen chlebom je človek živý...  
Pod ťarchou každodennosti však často na tieto múdre slová 
zabúdame a duša si na rozdiel od tela len málokedy prichádza 
na svoje. Verte mi, nedávno som sa mal na krajskom kole jednej 
recitačnej súťaže možnosť presvedčiť, že nič na svete sa nevyrovná 
prúdu lahodne kvetnatých veršov nežne plynúcich z pier skúseného 
a hlavne cítiaceho recitátora. Pri spomienke na niektoré výkony 
mnou ešte i pri písaní týchto riadkov prechádza príjemný pocit 
blaženosti. Preto sme sa rozhodli, že v tomto čísle necháme 
prehovoriť mladé literárne talenty našej školy. 

Spoločne ich stretávame možno každodenne, ale sú to ľudia 
nenápadní, žijúci kdesi na pokraji dvoch odlišných svetov. Pri čítaní 
ich tvorby však určite dáte spolu so mnou za pravdu nášmu nedávno 
zosnulému majstrovi pera Milanovi Rúfusovi – „Hej, na počiatku 
bola pieseň...“         A akoby ju nespievala bytosť 

ale sám živel 
Rachot skál 

hvizd vetra, šplechot vôd a šelest trávy, 
či mäkký praskot pluhu, ktorý oral. 

 

Za všetkých spomeniem predovšetkým našu vynikajúcu 
poetku Janku Urínovú či naše recitátorské stálice Ivanu Pišovú 
a Darinu Turzíkovú, s ktorými som mal nedávno „česť“ na jednej 
súťaži, kde žiaci našej školy znova excelovali. Okrem nich treba 
spomenúť aj vychádzajúcu hviezdu Ivanky Dušičkovej, ktorá tiež 
dosiahla vynikajúce umiestnenie. Na jej precítené a profesionálne 
podanie textu je človeku naozaj ťažko zabudnúť. A to je len malý 
výpočet literárnych úspechov žiakov Kaliny. 

Nasledujúcim v poradí môžu byť napríklad verše alebo riadky 
z Vášho pera. Ak patríte k tým, ktorí nie sú oslovení poéziou alebo si 
netrúfajú obnažovať svoju dušu, urobte to aspoň „skryto“, pri čítaní 
týchto stránok.                                                                 

Michal Sábela 
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Vlastná tvorba  
 

Nielen medzi našimi študentmi, ale aj v pedagogickom zbore máme 
literárne tvoriace talenty. 
 
 
Hudba na dne oceánu 
 

Keď padala 
obklopená oceánom 
nebeská hudba blažene vchádzala do jej tela. 
Klesala do svojich detských kresieb 
maľovaných prstami na brezovú kôru. 
Boli hrboľaté 
ako jej kopce s políčkami 
ukladané medzi listy v Biblii 
s kúskami maminých šiat. 
Do okamihu výkriku       ... 
po dlhej nemote bez tónu 
chrapotu vyznania.     Nie vždy sa zjavia 
Hudba na dne oceánu       iba cez privreté škáry zapadajúcich viet, 
tyrkysového sna            keď kučeravé vlhké papradie 
až sa okraj odvahy.   odomyká hrdzavé zámky odpovedí. 
Ryby tam šepkajú         Kedysi dávno sme ich mali plnú náruč 
o veľkých bielych vtákoch         v záhyboch šiat, v nozdrách a vlasoch. 
čo rozprávajú príbehy o ľuďoch.        Nikam sa nemuselo ísť. 

Odnikiaľ sa nemuselo prichádzať. 
Boli sme pravdiví a veční 

vo svojom hľadaní 
so slanými mozoľami v topánkach. 

Dnes už len v odrobinkách 
hľadáme naše Jánske noci 

s pokladmi 
na malú chvíľočku odkrytými. 

 
 

Mgr. Vladena Teslíková
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Tajomstvo starej dámy 
 

Slnko už pomaly zapadalo. 
Na opustenom, hrdzavom moste prelínajúcom špinavú rieku 
zastavilo auto. Dôstojná limuzína chrysler čiernej farby sa vôbec 
nehodila k tomuto zaprášenému a mestom vydedenému prostrediu.  

Obyvatelia sídlisk, navonok slušní úradníčkovia a dámy 
v kostýmoch, v skutočnosti utajení ničitelia prírody, sem navláčili 
hromady neporiadku zo svojich vysoko postavených hniezd. 

Pri storočnej lipe trónila špinavá záchodová misa, na kope 
stavebného odpadu tu i tam ležala stará topánka alebo fľaša z lacného 
ovocného nápoja. Vzhľad tohto miesta poznamenala nelegálna 
činnosť, drobné vzrušenia ešte drobnejších ľudí. 

Nablýskané dvere chryslera sa otvorili a vystúpila z nich 
dôstojná, vkusne a triezvo oblečená, na pohľad asi šesťdesiatročná 
žena. Jediným znakom sentimentu na nej bol bohatý perlový 
náhrdelník na vráskavom krku, akiste bižutéria alebo sklo.  Dvere 
nechala otvorené, čím vystavila na pohľad luxusné kožené 
prevedenie interiéru kombinované čínskou čerešňou, určené 
predovšetkým pre konzervatívnejších zákazníkov.  Chvíľu zaváhala 
a uprela pohľad do hlbín rieky.  

Chrysler je ťažké auto, očividne sa nehodiace k plechovému 
mostu. Zrazu čosi zaprašťalo a celá scéna - žena so sklenenými 
perlami, chrysler s koženou výbavou, aj hrdzavý most,  sa prepadla 
do hlbín dravej rieky.  

Čosi utajené, čosi, čo tam ešte bolo, to, čo nebolo vidieť a je 
možno iba v našich myšlienkach, pohltila voda. Abstraktný pojem 
ako je vina, nevnímaj.  

 
M. S. 
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Džentlmen 
 

O našej autobusovej doprave sa toho už popísalo neúrekom. Lepšie 
je ale raz zažiť, ako stokrát počuť. V mojom prípade to znamená zažívať aj 
počúvať každý deň. Tak ako v tú všednú pracovnú stredu, keď som akoby 
zázrakom nemal po škole nič v meste vybaviť a cestoval som domov v čase 
najkoncentrovanejšej dopravnej špičky.  

Po príchode na zastávku, ešte vždy označenú plechovým kolesom 
s nápisom ČSAD, už pekných pár desaťročí neaktuálnym, som sa stal 
nedobrovoľným vojakom v armáde čakajúcich cestujúcich.  

Hlavné boje sa začali ešte pred príchodom autobusu. Hluční 
študenti s obrovskými batohmi si razili cestu vpred ako terénne autá 
s náhonom na všetky kolesá pomedzi solídne vyzerajúcich pánov okolo 
štyridsiatky, pripomínajúcich sivé limuzíny.  

Po príchode dlho očakávanej Karosy so staručkým suchotinárskym 
motorom, ktorý už mal dávno odpočívať v pokoji na nejakom šrotovisku, 
sa boj vyostril. 
Vojnová korisť bola jasná: miesto na hnedej koženkovej sedačke alebo 
aspoň pár centimetrov na státie v útrobách modrej socialistickej plechovky.  

Naša jemne vychovaná mládež, nedbajúca na frflanie a štipľavé 
poznámky starešinov, sa nahrnula dopredu a obsadila najlepšie „fleky“. 
Mne sa podarilo kolonizovať sedadlo hneď za šoférom. Do autobusu 
nastupovali čoraz starší ľudia. Po vráskavých a dobre udržiavaných 
dôchodkyniach nasledovali deduškovia a babičky vo vekovom rozmedzí od 
80 do 130 rokov. Moje výčitky svedomia, na rozdiel od okolosediacich 
spoluobčanov, rástli priamoúmerne s každou nastúpenou dušou, ktorej 
nevraživý pohľad, vďaka polohe môjho sedadla, spočinul rovno na mne.  

V duchu som si zaumienil, že svoj „flek“ prepustím najstaršiemu 
a najbiednejšiemu, ktorý nastúpi. Dlho som nečakal. Nastúpil asi 80-ročný 
starček s barlami pýtajúci si lístok pre zdravotne ťažko postihnutého. 
Neváhal som ani sekundu a poskytol som mu svoje miesto. Starký sa 
nezaprel. Ako správny džentlmen ponúkol prenechané sedadlo výstredne 
oblečenej, asi 50-ročnej dáme prekypujúcej zdravím a vitalitou.  

Vďačne jeho ponuku prijala a na mňa vrhla jeden z tých pohľadov 
hovoriacich: Tí mladí dnes nevedia, čo sa patrí.  Chudák starký!  

Zvyšok cesty stál natlačený na poslednom schodíku pri dverách...  
 

M. S. 
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Poézia 

Kto si? 
 

Zúrivý hurikán 
oznamujúci „pohromu“. 

Vidieť ho z diaľky, 
pýtam sa ho: 

„Kto si?“ 
 

Ale on je ticho, 
mlčí a stále kráča vpred. 
Pozerá sa na moju tvár, 

číta z nej všetky 
pocity, myšlienky... 

Bez zábran 
odhaľuje tajomstvá, 

ktoré boli 
tak dlho skryté. 

 

Pozriem sa i ja 
na neho, 

zahľadím sa mu do očí. 
Vidím v nich úprimnosť, 

nehu, lásku... 
Majú nedefinovateľnú, 
ale zato nádhernú farbu 
jasu, čistoty, nežnosti... 

Narúšam ticho 
a pýtam sa: 
„Kto si?“ 

 

Si to ty? 
Ten, na ktorého myslím? 

Alebo je toto celé len 
čisto sen, či vari vidina? 

Pozeráme sa jeden druhému 
rovno do očí, 
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čítame z nich i to zakázané. 
Pohľady vyjadrujúce 

všetko bez slov. 
Pretože slová sú 

v tejto chvíli zbytočné. 
 

Diagnózy 
 

Človek je chorý, 
ale choroba sa nedá pomenovať. 

Nedá sa pomenovať, 
lebo symptómy sú rôzne. 

Symptómy, 
ktoré naznačujú rôzne choroby. 
Choroby ako je sedimentácia 

alebo leukémia. 
Lekári robia vyšetrenia. 

Vyšetrenia, 
ktoré ukazujú sedimentáciu. 
Ale sedimentácia to nie je. 

Lekári robia ďalšie vyšetrenia, 
ktoré ukazujú leukémiu. 

Lekári opakujú všetky vyšetrenia, 
vyšetrenia potvrdzujú jednu z týchto diagnóz. 

Diagnózu, ktorá znie leukémia. 
 

Láska 
 

Láska je krásny letný deň, 
Láska je najkrajší sen, 

Láska robí neskutočné veci v našich túžbach, 
Láska spája nás dvoch ako je deň a noc, 
Láska je kvitnúca ruža v našich snoch, 

Láska je neskutočne dlhá v našich životoch. 
 

Jana Uríková, 1.K
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Na slovíčko s ekonómom školy 
 

Vedúcemu ekonomického úseku našej školy Ing. J. Mokrému 
sme aj v tomto roku položili niekoľko otázok, súvisiacich 
s financovaním našej školy v kalendárnom roku 2008: 
 
Ako hodnotíte uplynulý kalendárny rok v ekonomických 
súvislostiach, v podmienkach našej školy ? 

 
Uplynulý rok bol pre našu školu charakteristický viacerými 

zmenami, ktoré súviseli so zmenou účtovníctva (prechod na tzv. 
aktuálne účtovníctvo), pracujeme v jednotnom účtovnom systéme 
ISPIN (pre všetky organizácie zriadené Trenčianskym 
samosprávnym krajom), čo prinieslo určité pozitíva, ale výrazne sa 
zvýšila aj náročnosť a rozsah spracovania účtovnej a ekonomickej 
agendy. Taktiež došlo k niektorým personálnym zmenám, ktoré bolo 
nutné operatívne riešiť. Zdanlivo jednoduchá zmena názvu našej 
školy (do 31. 8. 2008 Združená stredná škola hotelových služieb 
a obchodu, od 1. 9. 2008 už len Stredná odborná škola – bez 
prívlastku typu školy... ), priniesla aj nutnosť zmeny informačných 
tabúľ s novým názvom školy, výmenu asi 20 pečiatok, úpravu – 
rozčlenenie rozpočtu školy a podobne. Rok 2008 možno vcelku 
hodnotiť ako jeden z náročných, pracovných úloh bolo stále dosť, ich 
plnenie v požadovanom rozsahu, kvalite a v určených termínoch sa 
nám však vcelku darilo zabezpečovať vďaka každodennej mravenčej 
práci všetkých zamestnancov nášho hospodársko-ekonomického 
úseku (v súčasnosti je v rámci celej školy cca 166 zamestnancov, 
z toho 124 pedagogických a 42 nepedagogických), ktorí zabezpečujú 
ekonomický, údržbársky, prepravný, stravovací a upratovací „servis“ 
pre bezproblémový chod našej školy a pracoviská odborného 
vyučovania. Aj touto formou preto vyslovujem úprimné 
poďakovanie všetkým zamestnancom nášho úseku za ich statočnú 
prácu v priebehu celého roku 2008. Uplynulý kalendárny rok preto 
hodnotím ako náročný, ale vcelku úspešný. 
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Prezraďte nám pár čísel o rozpočte školy, čo sa podarilo 
zabezpečiť, čo nie, aké sú ďalšie zámery pre budúci rok 2009 ? 
 

Posledná úprava rozpočtu začiatkom decembra 2008 (za školu 
ako celok) nám určila rozpočet príjmov a výdavkov v celkovom 
finančnom objeme 96 880 000,- Sk. Na chod školy sme z tohto 
objemu obdržali 55 605 000,- Sk (normatívne zdroje podľa počtu 
žiakov), k tomu 1 mil. Sk na krúžkovú činnosť (nenormatívne 
zdroje), na školskú jedáleň a domov mládeže spolu činí príspevok od 
zriaďovateľa – TSK Trenčín - spolu 5 777 000,- Sk a z vlastných 
zdrojov z produktívnej práce žiakov, z darov škole a z iných zdrojov 
je zabezpečený zostávajúci finančný objem v rámci určeného 
rozpočtu, t.j. spolu viac ako 30 mil. Sk. Z tohto finančného objemu 
podstatná časť rozpočtu je „pohltená“ mzdami a odvodmi 
zamestnancov (takmer 83 % príspevku), energiami (cca 8 % 
príspevku) a na zostávajúce náklady zostáva cca 9 % príspevku.  

Z prevádzkových nákladov podstatnú časť rozpočtu a jeho 
čerpania tvorí údržba, ktorú sme mali určenú v rozpočte 
v objeme 2 245 000,- Sk, skutočnosť čerpania je ešte vyššia. 
V údržbe bolo zabezpečené najmä maľovanie a nátery učební, ŠJ, 
A klubu, učební na Severe atď., v celkovom finančnom objeme cez 
300 000,- Sk. Počas leta sme zabezpečili výmenu palubovky 
vo veľkej telocvični (v objeme cez 535 000,- Sk, z toho z dotácie 
300 000,- Sk a zostávajúci finančný objem z vlastných zdrojov), 
vyhotovená bola spevnená parkovacia plocha pred budovou DM 
(na bývalom tenisovom kurte) pre žiakov školy, oprava osvetlenia 
v kuchyniach v A klube atď. 

Zabezpečené boli všetky revízie elektro, hromozvodov, 
plynových spotrebičov, tlakových nádob, hasiacich prístrojov 
a hydrantov, telovýchovného zariadenia.  

V rámci investícií bolo z vlastných zdrojov školy zabezpečené 
obstaranie hmotného investičného majetku (pre A klub): plynová 
smažiaca panvica v cene cca 143 tisíc Sk, kombinovaný sporák 
za 83 000,- Sk, elektrický sporák za 86 000,- Sk, výrobník ľadu 
za cca 23 000,- Sk, pre školskú jedáleň: škrabka zemiakov v hodnote 
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cca 40 000,- Sk, pre Dom služieb – odbor kozmetička – univerzálny 
kozmetický prístroj v hodnote cca 39 000,- Sk. 

Trvalý problém odstránenia častých porúch vo vykurovaní 
a v ohreve teplej úžitkovej vody v A klube, sme riešili 
rekonštrukciou plynovej kotolne v A klube, v celkovom finančnom 
objeme cca 620 000,- Sk . 

V rámci nákupov materiálu boli v tomto roku vybavené odborné 
počítačové učebne a pracoviská OV nákupom nových PC 
v celkovom finančnom objeme cez 500 000,- Sk. 

Z vyššie uvedených údajov možno zhodnotiť, že sa vcelku 
podarilo v roku 2008 zabezpečiť hlavné zámery školy aj v údržbe, 
opravách, investíciách, aj v oblasti aspoň čiastočnej obnovy 
opotrebovanej výpočtovej techniky, ako aj rad iných, neuvedených 
úloh ... 

Z úloh, ktoré nedokážeme zabezpečiť bez súčinnosti 
zriaďovateľa a bez finančnej podpory z fondov z Európskej únie, 
nakoľko ide o investičný objem cca 60 mil. Sk, spomeniem náš 
spoločný komplexný projekt, ktorý zahŕňa zámer zateplenia budov 
školy, výmeny starých okien za plastové, nadstavbu aranžovne, 
výmenu elektroinštalácie v jednotlivých pavilónoch a vybudovanie 
vonkajšieho športového areálu pred budovou DM. Realizácia tohto 
investičného zámeru  je plánovaná na roky 2009/2010.  

V prvej etape hodnotenia projektov síce náš projekt nebol medzi 
úspešnými, sme však zaradení do II. etapy výberu, takže ako sa 
hovorí, nádej zomiera posledná. Takže držte nám palce, aby bola 
naša škola v súčinnosti so zriaďovateľom úspešná, škole by to 
výrazne prospelo nielen z hľadiska materiálneho. V budúcom roku 
2009 dovŕši naša škola 90. výročie založenia, bol by to krásny darček 
k tomuto významnému jubileu. 

Prajem Vám, milí žiaci, zamestnanci, kolegovia, veľa pevného 
zdravia, úspechov v škole i vo Vašom súkromí, veľa Božieho 
požehnania a všetko dobré v tomto roku 2009. 
 

Za rozhovor ďakuje V. Mádrová. 
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Maturita 2009 – písomná časť 
 

„A je tu marec, poberaj sa starec!“ 
 
Ale nie je starec ako starec! 
V týchto dňoch – 17. a 18. marca 2009 – po chodbách našej školy sa 
poberajú „mladí starci“ maturanti na písomnú časť maturitnej 
skúšky. 
 
Spýtali sme sa ich: 

1) Ako sa cítite? 
2) Čo odkazujete mladším študentom? 

 
Mirka Minichová, 2.O 

1) Cítim nepokoj a mám trému. 
2) Učte sa a zbytočne nevymeškávajte... 

 
Deniska Lenhatová, 2.O 

1) Necítim sa príjemne... 
2) Poslúchajte, slušne sa správajte, verte si a pripravujte sa 

na vyučovanie! 
 
„večný študent - muž“, 3.A ŠPZ  
1) Cítim sa ako pred pôrodom... (...veď uvidíme, čo porodí...) 
2) Pripravujte sa na MS od 1. ročníka SŠ! 
 
 
Ostatné odpovede boli podobné „ ... akoby ich jedna mater mala...“. 
 
Milí študenti, vďaka za rozhovor! Prajeme Vám všetkým veľa 
šťastia... 
 

V. M.
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Naša webová stránka www.kalina.sk 
 

Informácie o tom, kto sa o našu školskú webovú stránku stará, Vám 
milí čitatelia, nemusím písať. Kto naše usilovné včeličky nepozná, môže sa 
s nimi zoznámiť, keď sa bude spolu s myšou „lyžovať“ po výsledkoch ich 
namáhavej, ale s láskou pripravenej, práce. Našu webovú stránku sledujú 
„oči“ celého sveta:  
 

Štatistika sledovanosti 
našej školskej stránky za mesiace január - február 2009 

 
Celkom ju navštívilo:  16 144 návštevníkov 
Z toho nových   6 475 
 
Priemerný čas strávený na stránke 5 min. 21 s 
Počet prehliadnutých strán  65 959 
 
Vyhľadávanie priame (cez www.kalina.sk)   66 % 
Cez vyhľadávače     29 % 
Cez odkazy na iných stránkach    5 % 
 
Najprehliadanejšie stránky: 
     január   február 

Žiacka knižka 
Aktuality 
FotoFšeličo 
Kniha návštev 
Kronika 
Zákusky 
Mojim objektívom 
Zamestnanci 
Chystá sa 
Gastrodni 
Školská jedáleň 

Aktuality 
Žiacka knižka 
Kniha návštev 
FotoFšeličo 
Informácie 
Zákusky 
Kronika 
Študijné odbory 
Chystá sa 
Zamestnanci 
Možnosti štúdia 
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Krajiny, z ktorých si návštevníci prehliadali našu stránku 
 

       január        február 
Slovensko 
Španielsko 
Česko 
Anglicko 
Nemecko 
Poľsko 
Rakúsko 
Maďarsko 
Švajčiarsko 
Cyprus 
Nórsko 
Francúzsko 
Kuvajt 
USA 
Belgicko 
Južná Kórea 
Litva 
Sýria 
Holandsko 

Slovensko 
Česko 
Anglicko 
Španielsko 
Ísko 
USA 
Nemecko 
Rakúsko 
Švajčiarsko 
Nórsko 
Maďarsko 
Portugalsko 
Taliansko 
Cyprus 
Angola 
Vietnam 
Fínsko 
Švédsko 
 

 
10 miest Slovenska, z ktorých boli najčastejší návštevníci 
 

     január        február 
Bratislava  3 035 
Prievidza  2 694 
Trenčín     371 
Žilina      247 
Topoľčany     152 
Liptovský Mikuláš    121 
Trnava       44 
Nitra       31 
Banská Bystrica     30 
Michalovce      26 

Prievidza  2 778 
Bratislava  2 689 
Žilina      723 
Trenčín     441 
Liptovský Mikuláš    369 
Topoľčany     114 
Martin        89 
Trnava        75 
Košice        61 
Prešov        37 
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IX. regionálna konferencia o cestovnom ruchu 
 

Cieľ konferencie 
 

SOŠ obchodu a služieb Prievidza sa aktívne zapája do aktivít 
súvisiacich s rozvojom CR na regionálnej úrovni. Absolventi školy sú 
kvalifikovanými odborníkmi na postoch ekonomických, gastronomických 
a v neposlednom rade aj vhodní riadiaci pracovníci. Cieľom rozvoja 
turizmu na hornej Nitre je snaha zviditeľniť kultúrne, prírodné a turistické 
lokality regiónu. Konferencia dáva jej účastníkom priestor na monitoring 
vlastných vedomostí a dopĺňanie nových informácií. 

 
Hlavnou témou 
tohtoročnej 
konferencie je 
zviditeľnenie 
mikroregiónov 
na hornej Nitre, 
aktivity mesta 
Prievidza 
a prezentácia firmy 
NESTLÉ ako 
významného prvku 
regiónu. 
 
Veríme, že 
vystúpenia 
prednášajúcich Vás 
zaujmú svojou 
kvalitou, poskytnú 
Vám nové poznatky, 
vďaka ktorým 
uplatníte možnosti 
zlepšenia práve tak, 
ako je to z hľadiska 
pozícií na trhu 
cestovného ruchu 
želateľné. 
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GASTRODNI   2009 

 

žiaci učebných a študijných odborov SOŠ obchodu a služieb Prievidza 
sa predstavia v praktickej časti  záverečných  a maturitných skúšok 

 

23. 4. 2009        9.00  -  18.00 
24. 4. 2009        9.00  -  17.00 

 

Štvrtok 23. apríla 2009 
 

Areál SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 
  8.00  - 13.45 hod. zručnosti – 4.K hotelová akadémia 
  9.30  - 11.25 hod. barmanská súťaž – základné kolo 
11.30  - 12.00 hod. ukážky líčenia a účesovej tvorby 
13.00  - 14.30 hod. barmanská súťaž – základné kolo 
             14.35 hod. Freestyle – barmanská show 
             14.50 hod. vyhodnotenie súťaže 
 

A klub, ul.  Svätoplukova,  Prievidza 
9.00  - 14.00 hod zručnosti – 4.G čašník, servírka 

 
Piatok  24. apríla 2009 
 

Areál SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 
  8.00  - 14.15 hod. zručnosti – 4.L hotelová akadémia 
  9.30  - 11.25 hod. barmanská súťaž   
11.30  - 12.00 hod. ukážky líčenia a účesovej tvorby  
13.00 -  15.00 hod. barmanská súťaž 
15.05 -  15.25 hod. Freestyle 
             15.30 hod. vyhodnotenie súťaže 
 

A klub, ul. Svätoplukova,  Prievidza 
  9.00  - 14.00 hod. zručnosti – 4.G čašník, servírka. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Michal Sábela, 2.K 
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Stredná odborná škola obchodu a služieb  
Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza 
www.kalina.sk  e-mail: kalina.casopis@gmail.com 


