
Prezentácia modernej techniky žiakmi odborov kozmetička a vizážistka 
a biotechnológia a farmakológia v rámci „Týždňa vedy a techniky“ 

V dňoch 5.-9. novembra 2012 sa a v priestoroch našej školy uskutočnila akcia „Týždeň vedy 
a techniky“ organizovaním vhodných sprievodných aktivít, ako sú prednášky, diskusie a 
praktické ukážky použitia modernej techniky. Ich cieľom  bolo stimulovať záujem mladých 
ľudí o vedu, zdôrazniť význam techniky pre spoločenský pokrok a moderné vyučovanie. 
 

 
 

           
V rámci tohto týždňa vo štvrtok, dňa 8.11.2012, 
v priestoroch hlavnej chodby, študentky štvrtého 
ročníka študijného odboru kozmetička a vizážistka, 
Veronika Girmanová, Lenka Širotníková, Petronela 
Petríková a Viktória Ondová prezentovali praktické 
ukážky moderných kozmetických prístrojov, ktoré sa 
využívajú v profesionálnych kozmetických salónoch.  

         
Obsluha prístrojov (ozonizér, naparovač ,,UFO“, biolampa a ultrazvuk) bola sprevádzaná 
odbornou prednáškou na tému ,,Technikou ku kráse a zdraviu“.  
 

P. majsterka, Bc. Varanaiová a p. profesorka 
Mgr. Mocinecová, sa v prednáške zamerali na 
elektrokozmetické prístroje, ktoré sú ,,kľúčom“ 
skrášľovania tváre a tela. Poukázali na význam 
a blahodarné účinky týchto prístrojov na 
pokožku.  
 
 

Z premietanej prezentácie sa študenti oboznámili 
aj s ďalšími prístrojmi, novinkami na trhu 
v oblasti kozmetiky.  
 
 
 



Študenti, ale aj vyučujúci, mali možnosť 
nielen vidieť funkčnosť týchto prístrojov, ale 
mohli aj podstúpiť ošetrenie pleti 
kozmetickými prístrojmi (čo viacerí aj 
využili). Na dotazy záujemcov odpovedali 
študentky, ktoré svojou aktivitou a zručnosťou 
sa podieľali na tejto aktivite, za čo im 
ĎAKUJEME. 
   

 
 

 
 
 
 
 

 

Mgr. Drahoslava Mocinecová    
          
 

 
PK odborných predmetov študijného odboru biotechnológia 
a farmakológia v rámci Týždňa vedy a techniky spolupracovala 
z Technickou univerzitou Košice a Hvezdárňou v Trebišove. 
Odborní pracovníci TU v Košiciach predviedli ukážky 
mobilných robotov vo vestibule školy. Najzaujímavejším bol 
robotický psík AIBO, ktorý dokázal plniť príkazy aj 
v angličtine, čo si aj mnohí žiaci vyskúšali.   

 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

 
 
                                                                    Ing. Helena Vargová 



V multimediálnej učebni prebiehala prednáška spojená 
s diskusiou o histórii, vývoji  a budúcnosti kozmonautiky 
pod názvom „Od sputnika po raketoplán“ 
prezentovaná pracovníkom Hvezdárne z Trebišova. 
Prednáška veľmi zaujala študentov druhého a tretieho 
ročníka.  
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
                             Mgr. Valéria Švecová 

 
 
 
V rámci Týždňa vedy a techniky študenti študijného odboru  
biotechnológia a farmakológia predviedli svoje schopnosti 

a zručnosti nadobudnuté 
počas štúdia zaujímavou 
formou.  
Svojim spolužiakom 
z iných študijných 
odborov ukázali v chemicko –  biologickom laboratóriu 
zaujímavé experimenty z chémie a biológie a prezentovali 
moderné vyučovanie s použitím IKT. Žiaci preukázali 

prácu s digitálnym mikroskopom a učenie s interaktívnou tabuľou v digitálnych učebniciach 
Planéty vedomostí.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RNDr. J. Kordischová a  RNDr. Natália Göblová  



       Študenti IV.B a III.A triedy študijného odboru biotechnológia a farmakológia sa 
zúčastnili toho dňa aj odbornej prednášky „Daruj krv – zachrániš život“ s pracovníčkami 
SČK z Trebišova doplnené ukážkami a praktickými radami o darovaní krvi.  
 
        Veríme, že študenti z tohto dňa odchádzali s bohatými skúsenosťami a zážitkami 
a prezentácie našich žiakov splnili svoj cieľ. 

 
Spracovanie textu a foto: RNDr. J. Kordischová 


