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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová:  

 

Gastronómia v krajinách Stredozemia, základné informácie o Kube, očkovanie, choroby, 

doklady, bezpečnosť, gastronómia 

 

Stručná anotácia: 

 

Hlavnou témou a problematikou v klube odborníkov bola: Gastronómia v krajinách 

Stredozemia. Cestovateľ oboznámil členov klubu so svojimi osobnými skúsenosťami na 

Kube. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
  

Hlavnou témou stretnutia bola kubánska gastronómia 

 

I. časť prednášky- Základné informácie o Kube 

Kuba je krásna exotická krajina s bielymi piesočnatými plážami obmývanými azúrovo 

modrou vodou. Tie najlepšie sú miestom exkluzívnych letovísk. Pod vodou sa ukrývajú 

krásne koralové útesy, ktoré sú plné pestrofarebného života. Odhliadnuc od rozprávkového 

pobrežia, vnútrozemie ostrova je ďalším lákadlom. Krásu miestnej prírody možno 

obdivovať aj v niekoľkých národných parkoch. V horách sa nachádzajú jaskyne, vodopády 

a vodné plochy. Obľúbenými turistickými atrakciami sú zoologické záhrady a morské 

akváriá. 

Kubánska kultúra je pôsobivou zmesou rôznych kultúr Európanov, Afričanov a 

domorodcov. Hudba a tanec sú súčasťou bežného života. Kubánska architektúra odráža 

koloniálnu históriu a miestne remeslá majú svetovú povesť. Turisti ju môžu spoznávať 

výletmi do miest a dedín. Početné múzeá majú bohaté a pútavé expozície. Kubánci  

sú veľmi priateľskí a majú veľmi dobrý vzťah k deťom. Kubu ako krajinu možno 

charakterizovať ako veľmi priateľskú k rodinám s deťmi. 

Kuba má typické tropické počasie so striedaním období sucha a dažďov. Priemerná ročná 

teplota sa pohybuje okolo 25 °C. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou  

27 °C. Teplotné maximá však môžu presahovať aj 40 °C. Naopak najchladnejším 

mesiacom je január s priemernou teplotou 23 °C. Nepríjemné obdobie dažďov trvá od mája 

do októbra. Február je najsuchším mesiacom roka. Na Kube sú v období dažďov typické 

víchrice a hurikány. Za rok ich môže prísť až 10 a najviac postihujú severozápadnú časť 

krajiny. Hlavným obdobím hurikánov sú zvyčajne mesiace jún – november. 

 

 

 



II. časť prednášky – Očkovanie a choroby, doklady a bezpečnosť na Kube 

Pri cestovaní na Kubu sa odporúča štandardné očkovanie podľa slovenského očkovacieho 

kalendára. Pri dlhšom pobyte je vhodné sa informovať na Oddelení pre cudzokrajné 

choroby v príslušnej miestnej nemocnici na Slovensku o prípadnej potrebe očkovania proti 

horúčke dengue a tropickej vírusovej infekcie. 

Na Kube sa tiež vyskytuje besnota, je potrebné sa vyhýbať túlavým zvieratám.  

Pri uhryznutí je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. 

Turistom sa odporúča aj komplexné cestovné zdravotné poistenie. Pre turistov sú na Kube 

určené osobitné nemocnice a kliniky. Za ošetrenie sa platí na mieste a v hotovosti 

 v Kubánskom konvertibilnom peso. 

 Kuba je bezpečnou krajinou. Nie sú známe žiadne bezpečnostné riziká. Ako v každej 

turistickej destinácii existuje riziko drobných krádeží hotovosti, dokladov a cenných vecí. 

Na frekventovaných miestach je preto odporúčaná zvýšená opatrnosť. 

Občania SR potrebujú na vstup na Kubu okrem platného cestovného pasu (doba platnosti 

minimálne do opustenia Kuby) aj víza. Ak ide o turistický pobyt, vystavuje ZÚ Kubánskej 

republiky v Bratislave turistickú kartu. Táto karta oprávňuje na pobyt na Kube po dobu 30 

dní, je ale možné ju na Kube predĺžiť na oddelení cudzineckej polície ďalších 30 dní (cena 

25 CUC). Vydanie víz trvá jeden pracovný deň a CK FISCHER vám môže sprostredkovať 

ich vybavenie (je potrebný len pas). 

Pri odchode z krajiny sa vyberá tzv. výstupná dať vo výške 25 CUC. 

 

 

III. časť prednášky: Gastronómia 

 

Na Kube panuje stále pomerne tvrdý režim, čo sa týka prideľovania potravín. Strana 

vytvorila špeciálne distribučné siete, ktorých úlohou je dodávať do dolárových hotelov  

a reštaurácií lahôdky. Turista  tak môže ochutnať čerstvo ulovené ryby, langusty a humry. 

Hoteloví kuchári pripravujú väčšinou medzinárodné pokrmy. Pokiaľ má ale chuť na pravé 

kubánske jedlo, musí opustiť hotel a vydať sa do tzv. paladeres, čo sú malé súkromné 

reštaurácie ponúkajúce tú pravú kreolskú kuchyňu. 

Pravá kubánska kuchyňa je rovnako ako samotná Kuba farebná a plná vôní. Typické menu 

tvorí najskôr ovocný šalát väčšinou z grapfruitu, pomaranča, ananásu alebo papáje, 

nasleduje čerstvý šalát z bielej kapusty a ako hlavný chod prevláda kuracie a bravčové 

mäso. Asi najtradičnejšou prílohou je biela ryža s malými čiernymi fazuľami, známe pod 

názvom moros y cristianos. Ako polievku Vám obvykle naservírujú buď hustú frijoles 

negros alebo polievku arroz congrí s červenými fazuľami. Obľúbeným  dezertom  



je   fritovaný banán, kandovaná papája s pečivom.  

Asi najtradičnejším pouličným pokrmom je známa pizza so syrom pizza noc quesso. Pizza 

je výborná,  neochutnať ju by bol doslova hriech. Základom je samozrejme syr  

a paradajkový pretlak. Niekedy sa predávajú varianty so šunkou alebo s paradajkami.  

Po lahodnom jedle prichádza čas na tradičné kubánske kokteily. Jedným tých 

najslávnejších je samozrejme mojito. Skladá sa z bieleho trojročného rumu, citronovej 

štavy, sódovky, dávky cukru a ľadu. Podáva sa ozdobené mätou. Mojito bol najobľúbenejší 

nápoj Ernesta Hemingwaye. Ďalším známym nápojom je Cuba libre, ktorá sa skladá  

z jedného dielu rumu a jedno dielu coly. Tento nápoj bol roku 1898 naservírovaný 

Američanom po víťaztve nad španielskymi koloniálnymi pánmi. 

Kubánci sú vynaliezaví a hlavne gurmánsky národ, nie je preto divu, že slávnych nápojov 

stále pribúda. Môžeme menovať napríklad piňa coladu, saoco, cubanito alebo planter´s 

punch. Za zmienku stojí taktiež svetlé pivo, ktoré sa vyrába priamo na Kube,  

napr. Hatuey,Cristal a Búcanero. 

Za ochutnanie stoja taktiež ovocné džúsy a limonády. Dajte si ale pozor na spôsob prípravy, 

radšej zvoľte nákup týchto nápojov vo forme fľašiek. 

Vzhľadom k ekonomickej situácii na Kube znamená diskrécia jeden z hlavných zdrojov 

príjmov pre zamestnancov v cestovnom ruchu. Je normálne dávať prepitné nosičom 

batožiny, vodičom autobusov, miestnym sprievodcom, recepčným, čašníkom, 

upratovačkám a pod. Prepitné je bežné aj pre personál v hoteloch s programom  

all inclusive, kde vám zaručí lepšiu a rýchlejšiu obsluhu. Väčšinou ide (pre nás)  

o symbolické čiastky (1 CUC). 

 

 

 

 

 

 

 



1. Závery a odporúčania: 
 

1. Aké doklady  potrebujeme pri cestovaní na Kubu? 

2. Aká je bezpečnosť na Kube? 

3. Čo znamená systém prideľovania potravín? 

4. Ktoré sú typické črty kubánskej gastronómie? 

 

 

Ako na záver sme si spoločne naformulovali otázky na tému: Aké sú základné zložky 

kubánskej gastronómie? 

 

A zhrnuli sme odpovede na tieto otázky: 

 

 

V závere členovia klubu spoločne konštatovali, že táto téma je veľmi zaujímavá. 

Odporúčame zaviesť do vyučovacieho procesu našej školy.  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským, Námestie 

Sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda 

 

Dátum konania stretnutia: 10.11.2021 

Trvanie stretnutia:  14:00 - 17:00 

  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Eva Nagyová Csápaiová  Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
2. PaedDr. Csilla Mészáros  Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 



3. Ing. Gabriela Nyáriová  Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
4. Mgr. Szabolcs Nagy  Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
5. Bc. Jolana Földesová, DiS.  Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
6. Mgr. Roland Gaál  Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
7. Mgr. Matilda Csánóová  Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  929 38 
 


