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P O Z V Á N K A 

Občianske združenie - OÁZA Komoča a Súkromná stredná odborná škola s VJM v 

Kolárove Vás pozývajú na odborný deň „Deň zdravia v strednej odbornej škole”, ktorý sa 

uskutoční v rámci projektu pod číslom SKHU/WETA/1901/4.1/114 a pod názvom „Pohraničná 

spolupráca na budovanie gastroturistiky”. Projekt sa uskutočňuje v rámci Programu spolupráce 

Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 

Miesto: 946 03 Kolárovo (Gúta), Slovenská ulica (utca) 52., cvičná kuchyňa školy,  učebne 

školy, stĺpová galéria 

Čas: 24.06.2021, 8.00h – 13.00h 

Registrácia: vopred, odpoveď e-mailom alebo telefonicky 

 

Program odborného dňa: 

8:00 Privítanie hostí a prednášajúcich  

8:10 – 11:30 Prednášky v škole  

MUDr. Urban Ladislav: Sexuálna výchova 

Mgr. Kollár Klaudia: Joga na každý deň 

Bc. Poláková, Bc. Németh – Predchádzanie závislostiam (drogy a alkohol) 

Ing. Lozsy Garai Katalin: Salsation – rovnováha tela a ducha 

Bc. Ervin Kögler – Poskytovanie prvej pomoci 

Szegi Aranka - KompAkt Slovakia: Bez odpadu doma, v škole a vo voľnom čase  

Urbančok Larisa: Takto premeň svoje myšlienky na skutky a úspech, Koordinátor ducha a 

vedomia, Centrum 122 Trhová Hradská 

Mgr. Patkos Erzsébet - Každodenné užívanie liekov  

Mgr. Attila Oros: Tréning pre každého, či začiatky  

Mudr. Viktor Grédi: Zdravie nášho hrdla 

Bc. Czanik Alexandra: Dermatológia v lete  

Pikáli Gyöngyike: Reflexné body 

 

Gastronómia nášho regiónu očami žiaka – miestne suroviny, miestne jedlá podľa 

tradičných a moderných postupov  

Tradičná kuchyňa: Kubik Marcel, šéfkuchár Chateau Amade  

Reformovaná kuchyňa: Hodossy Katalin, výživová poradkyňa, odborníčka rastlinného 

stravovania  
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12:30  

Švédsky stôl  

Ochutnanie miestnych produktov (stĺpová galéria) 
- Pekáreň Bott  (Hadovce) – ukážka a ochutnávka pekárenských výrobkov  

- Čarovné bylinky – zdravie z prírody (Imeľ) – ukážka a ochutnávka sirupov, džemov a výrobkov 

z liečivých rastlín  

- Bebine chute (Kolárovo): ochutnávka rastlinných paštét a klíčkov  

 

 

Podujatie je dvojjazyčné, tlmočenie medzi slovenským a maďarským jazykom 

zabezpečíme. 
 

 

 

S úctou: 

         

Lukács Tibor,  

Občianske združenie – OÁZA Komoča, predseda 

 

Ing. Szokol Dezső, 

Súkromná stredná odborná škola, majiteľ školy 

 

PhDr. Hajtman Béla, 

Súkromná stredná odborná škola, riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja” 

„Obsah tejto pozvánky a informácie poskytnuté na podujatí nemusia odzrkadľovať oficiálne stanovisko  

Európskej únie.“ 

 

Kontaktná osoba: Kondé Nagy Mónika 

e-mail: gastrocoop.oaza@gmail.com 
tel: +421 917 379 211 
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