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Bez   prípravy... 

                                                          Rozhovor s  

                                      Ing. Barošovou  

        

       Ing. Adriana Barošová 

Učíte na našej škole 5 rokov odborné predmety. Zaznamenali ste  zmenu od svojho príchodu? 

Zmenu rozhodne vidím vo vybavení a vytvorení nových priestorov školy. Veľmi ma potešilo vybavenie 

 kuchyne a jedálne, resp. stolovne. Zakladajú predpoklad kvalitnej výučby na hodinách TPP a TOB. 

 Študentov vediete od prvého ročníka až k maturite... 

Pozorujem premenu, ktorou prechádzajú. Niektorí si nájdu cestu k zručnosti ,iní si ju zlepšia. 

Stávajú sa istejší, odvážnejší? 

Určite áno,zbavia sa neistoty a počas rokov sa viac  zapájajú. Ako som už uviedla, vidím pokrok 

 v mnohých prípadoch. Niektorých gastronómia baví  hneď, iní si k nej po čase nájdu cestu.  

Vyžaduje si to, samozrejme, individuálny prístup zo strany pedagóga a rôzne podporné aktivity.  

Ktoré  podporné  aktivity považujete za relevantné? 

Predovšetkým je to zahraničná prax, ktorú naši študenti vykonávajú  v Grécku na ostrovoch Kos, 

 Rhodos v letných mesiacoch. Nielenže spoznajú grécku kuchyňu, ale tiež reálie krajiny ,Stredozemné 

 more, zdokonalia sa v anglickom jazyku, robia si výlety do blízkeho Turecka .Prax realizujú v 4 a 5 

hviezdičkových hotelových rezortoch, pričom ubytovanie, stravu ,pitný režim a letenky hradí hotel. 

  Študent za prácu dostáva honorár okolo 400 eur. Túto prax absolvovali doteraz asi 70 študenti našej 

hotelovej akadémie. 

Na škole práve prebieha súťaž  o najoriginálnejší  regionálny recept. Úlohou  študentov je  

 priniesť recepty, ktoré sa dedia z generácie na generáciu a pripraviť podľa neho jedlo. 

Táto akcia je ďalšou podpornou aktivitou, ktorá má pozitívne pôsobiť na vytváranie vzťahu študentov 

k svojej profesii- ale tiež tradíciám a k poznávaniu svojej vlasti cez poznávanie regionálnych špecifík. 

Recept, ktorý  si rozhodne chcem aj doma vyskúšať je na  zemiakové placky s kyslou kapustou. 

Uprednostňujete exotickú alebo „typickú“, domácu kuchyňu? 

Rozhodne domácu. 

Ktoré je vaše najobľúbenejšie jedlo/recept? 

Mám rada cviklový šalát.               

Čo vás najviac baví na vašom povolaní ? 

Práca so žiakmi. 

 



Ohliadnutie 

     V súčasnosti na škole  prebieha súťaž o najoriginálnejší  regionálny recept. Študenti  

hotelových tried majú  priniesť recept, ktorý vystihuje ich región, alebo ktorý má v ich rodine 

tradíciu a pripraviť podľa neho jedlo. Následne ho prezentujú komisii a vysvetľujú pôvod, 

zloženie, prípravu. Výsledkom sú chutné, typické – ale tiež originálne  jedlá. 

Priebežným víťazom je zatiaľ staroslovenský jablkový koláč,( foto na titul. str.) ktorý si 

pripravila študentka z Ilavy, Miška Pilátová.  

 

Staroslovenský jablkový koláč 

Cesto: 

- 300 g hladkej múky 

- 1 ČL soli 

- 175 g masla 

- 4 PL studenej vody 

- mlieko na potretie 

- 1 PL práškového cukru 

Plnka: 

- 8 jabĺk 

- 2 ČL citrónovej šťavy 

- 1 PL kukuričnej múky 

- 100 g práškového cukru 

Postup: 

Plnka – jablká ošúpeme, vyberieme jadrovník a pokrájame na plátky. Dáme ich do misy 

a pridáme citrónovú šťavu, múku a cukor. Opatrne premiešame. 

Cesto – zmiešame múku so soľou, primiešame maslo a postupne kvapky vody. Cesto musí 

rovnomerne zvlhnúť a spojiť sa. Cesto rozdelíme na dve NErovnako veľké časti. Na 

pomúčenej doske vyvaľkáme cesto, aby prečnievalo 4 cm cez okraj plytkej zapekacej misky 

s priemerom 23 cm. Cesto v mise rozvinieme. Zvyšky cesta odložíme. Naplníme jablkovou 

plnkou a navrch položíme kúsky masla. Rozvaľkáme druhý plát a prikryjeme ním plnku. 

Prečnievajúce okraje spojíme a vytvarujeme do malých špicov. Zo zvyškov cesta vytvarujeme 

lístočky a poukladáme ich navrch koláča. Celý koláč potrieme mliekom a do stredu urobíme 

dierku. Posypeme ho práškovým cukrom a pečieme pri teplote 220°C asi 45 min.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 



     Okrem priebežného favorita súťaže- Staroslovenského jablkového- koláča študenti  

predstavili aj  mnohé ďalšie zaujímavé a predovšetkým chutné recepty, ktoré prinesieme 

našim čitate1om v nasledujúcich číslach Školských listov. 

 

 

 

 

 

 

     Ak máte aj Vy nejaký zaujímavý recept, ktorý má svoju históriu, môžete nám ho poslať na 

mail (zivena.skola@centrum.sk), poštou (M. R. Štefánika 147, 017 01 Pov. Bystrica), 

prípadne priniesť osobne.  

 

POZVÁNKA 
Súkromná hotelová akadémia Považská Bystrica 

Ťa pozýva na 

T ý ž d e ň     o t v o r e n ý c h    d v e r í 

Termín:   0d 24. 3. 2014 do  28. 3. 2014 

Čas:         Od 8,00 do 14, 00hod. 

Ak ti záleží na dobrom vzdelaní -  neváhaj a príď  !!! A môžeš zobrať aj rodičov. 

 

 

                               Školské listy vydáva: Súkromná hotelová akadémia , M. R. Štefánika 147,  

                      Považská Bystrica                           

                               Šéfredaktor Michal Dudoň 

                               Kontakt: zivena.skola@centrum.sk   t. č. 0424331617,0911270458 

                                 info: www.skolyziveny.edupage.org 

 

        Po predložení tohto letáku získate zadarmo  2 šálky výbornej presso kávičky alebo čajíka 

v školskej reštaurácii v čase školského vyučovania od 10.00 hod. do 17.00 hod. 
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