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Ponuka študijných odborov v našej škole  
pre šk. rok 2017/2018: 

 
hotelová akadémia 

 samostatne podnikáš v hotelových a reštauračných službách 
 obsluhuješ významných hostí pri rôznych akciách 
 organizuješ vlastné podujatia 
 zúčastňuješ sa exkurzií, súťaží, výletov; 

 
manažment regionálneho cestovného ruchu 

 pripravuješ sa pre prácu v podnikoch cestovného ruchu,  
 v orgánoch miestnej správy a samosprávy 

 učíš sa základy ekonómie, administratívy a korešpondencie, 
účtovníctva a informatiky 

 dokážeš pracovať ako manažér cestovného ruchu 
 v 3. - 4. ročníku absolvuješ odbornú prax v podnikoch cestovného 

ruchu; 
 

čašník – servírka  
 samostatne pracuješ v reštauráciách, hoteloch a iných 

zariadeniach 
 ovládaš receptúry a technologické postupy prípravy bežných jedál 
 máš predpoklady aj pre manažérske funkcie 
 odbornú prax striedaš s teoretickým vyučovaní; 

 
kuchár – kuchárka 

 samostatne pracuješ v reštauráciách, hoteloch iných zariadeniach 
 ovládaš receptúry a technologické postupy prípravy bežných jedál 
 odbornú prax striedaš s teoretickým vyučovaním;  

 
výživa a šport 

 do odborných predmetov sú zaradené nielen biológia, chémia, 
hygiena a toxikológia, technológia a hodnotenie potravín, princípy 
spoločného stravovania, zdravý životný štýl, ale aj ekonomika, 
cudzie jazyky, aplikovaná informatika, základy podnikania, 
športový manažment a iné 

 rozvíjaš pohybové aktivity a zvyšuješ športovú výkonnosť, fyzickú a 
psychickú kondíciu 

 umožňuje stretnutia s významnými športovcami, lekármi, 
odborníkmi na výživu. 
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→ Školský rok sme začali slávnostným otvorením 5. septembra 2016.  
→ Dňa 8. 9. a 9. 9.2016 zorganizovali učitelia telesnej a športovej 

výchovy pre žiakov prvého a druhého ročníka našej školy účelové 
cvičenie ochrany života a zdravia.  

→ Dňa 12. 9. - 14. 9. 2016 prebiehal v našej škole Kurz ochrany života 
a zdravia pre žiakov tretieho ročníka.  

→ V rámci európskeho týždňa športu, ktorý bol na Slovensku od 10. 9 do 
17. 9. 2016 zorganizovali študenti a učitelia niekoľko zaujímavých 
pohybových a športových aktivít.  V streľbe na vzdialenosť 10 m sa 
presadili žiaci so skúsenosťami zo športovej streľby. 1. miesto obsadili 
žiaci Jozef Pizúr z lll. A triedy a Patrik Ondek z lll. C triedy. 2. miesto 
obsadila Dominika Petráňová. 

→ Žiaci II. H triedy sa zúčastnili tematickej exkurzie v Červenom kláštore. 
→ Dňa 27. 9. 2016 sa uskutočnila okresná súťaž v cezpoľnom behu v 

okolí sídliska Vinbarg v Bardejove. Našu školu reprezentovalo družstvo 
dievčat v zložení Monika Havranová, Timea Bochinová a Michaela 
Mazurová. Družstvo chlapcov tvoril Martin Geci, Jozef Majda a Filip 
Marton. V konkurencii siedmich stredných škôl okresu Bardejov sa 
Monika Havranová umiestnila na 1. mieste, Michaela Mazurová na 
3. mieste a družstvo celkovo skončilo prvé. V súťaži chlapcov sa Filip 
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Marton umiestnil na 2. mieste a Martin Geci na 3. mieste, družstvo 
dievčat i chlapcov našej školy sa celkovým víťazstvom kvalifikovalo 
na krajské kolo.   

→ Dňa 23. 9. 2016 Únia nevidiacich a slabozrakých zorganizovala 
charitatívnu celonárodnú zbierku pod názvom „Pomôž bielej pastelke“ 
. Aj tento rok sa naša škola zapojila do tejto zbierky. Žiačky z V. G 
triedy študijného odboru hotelová akadémia pomáhali v škole a 
uliciach mesta vyzbierať charitatívny príspevok pre Úniu nevidiacich 
a slabozrakých. 

→ V rámci dlhoročného partnerstva Hotelovej akadémie Jána Andraščíka 
s Bardejovské Kúpele a. s.  sa v priestoroch kongresového hotela 
Alexander ****   v Bardejovských Kúpeľoch konalo  dňa 26. septembra 
2016 odborné vzdelávanie pre zamestnancov obsluhy.   

→ Zúčastnili sme sa osláv 80. výročia Zespolu szkól ekonomicznych im. 
Janusza Korczaka w Debicy. 

→ Pätnásťročný študent Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v 
Bardejove Ján Velgos sa stal absolútnym víťazom a najsilnejším 
dorastencom a juniorom na svete v tlaku na lavičke.  

→ Pri príležitosti Národného týždňa na podporu ekonomiky Slovenska, 
ktorý prebiehal v dňoch od 10. októbra 2016 do 16. októbra 2016 sa 
v našej škole uskutočnila súťaž s názvom „Pýtajme si slovenské“. 
Víťazom a odmenenou triedou bola trieda 5. G, ktorej žiaci v priebehu 
týždňa vyzbierali až 1416 obalov, čo je 56,64 na 1 žiaka. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nezostali voči tejto výzve ľahostajní a aktívne sa zapojili 
do týždňa Pýtajme si slovenské. 

→ Navštívili sme hotel Yasmin a spoznávali históriu Košíc. 
→ Dňa 20. októbra 2016 sa žiaci II. H triedy odboru hotelová akadémia 

zúčastnili predstavenia Oliver Twist, ktoré sa konalo v Prešove v kine 
Scala. Britská rada nás už dlhé roky obohacuje o kultúrne zážitky ako 
predstavenia v anglickom jazyku. Študenti mali možnosť počuť 
spisovnú Britskú angličtinu a vidieť skvelé herecké výkony. Bolo to 
super! 

→ Vystúpenie MELODY pri príležitosti slávnostného otvorenia Pracoviska 
magnetickej rezonancie. 

→ 24. október 2016 sme si aktívne pripomínali Medzinárodný deň  
školských knižníc. Vyhlásenou témou pre tento rok bolo Vzájomné 
učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo v malých skupinách. Členovia 
Kabinetu  jazyk a komunikácia Hotelovej akadémie J. Andraščíka 
vytvorili k Medzinárodnému dňu školských knižníc  projekt Čo mi dáva 
pieseň.  

→ Seminár o pive 2016 v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka. 
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→ Dňa 8. novembra 2016 sa v športovej hale Hotelovej akadémie Jána 
Andraščíka odohralo Obvodné kolo v Bardejove vo futsale žiakov 
stredných škôl.  

→ Celoškolské RZ sa uskutočnilo dňa 8. novembra 2016. 
→ Imatrikulácia prvákov I. A, I. H, I. C - 11. 11. 2016. 
→ Dňa  9. - 10. 11. 2016 sme pripravili pre žiakov ZŠ v Kurime a ZŠ na 

Komenského ulici  prezentáciu zdravého stravovania. Súčasťou 
prezentácie bola ochutnávka slaných aj sladkých pokrmov 
pripravených podľa zásad zdravej výživy. 

→ Aj tohto roku sa naša škola zúčastnila medzinárodnej barmanskej 
súťaže juniorov Eurocup 2016 v Prešove. Náš súťažný tím tvorili žiačky 
odboru hotelová akadémia: štvrtáčka Martina Maníková a tretiačka 
Natália Nováková. Obidve žiačky sa umiestnili v bronzovom pásme. 
Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. EUROCUP 2016 
Prešov. 

→ Dňa  9. - 10. 11. 2016 sme pripravili pre žiakov ZŠ v Kurime a ZŠ na 
Komenského ulici  prezentáciu zdravého stravovania. Súčasťou 
prezentácie bola ochutnávka slaných aj sladkých pokrmov 
pripravených podľa zásad zdravej výživy. 

→ Prezentácia zahr. praxe pre žiakov HA J. Andraščíka v Taliansku. 
→ EXIT Tour Minimálny preventívny program v Hotelovej akadémii J. 

Andraščíka. 
→ Dňa 15. 11. 2016 sa konalo na Súkromnej strednej odbornej škole 

okresné kolo dievčat v stolnom tenise. Naše dievčatá v zložení 
Vagaská Nikola (III. A), Kalakajová Simona (II. A) a Šestáková Dominika 
(I. A)  obsadili 1. miesto a stali sa víťazkami celého turnaja.  

→ Dňa 15. 11. 2016 sa v športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove 
uskutočnili Majstrovstvá Prešovského kraja vo futsale žiakov 
stredných škôl. Víťazné družstvo Hotelovej akadémie Jána 
Andraščíka v Bardejove tvorili Martin Geci, Samuel Harčarik, Mário 
Koscelník, Imrich Peter, Martin Mihálik, Adam Pavúk, Jozef Pizur, 
Štefan Košč, Peter Voško, Ľubomír Zajac. 

→ Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 23. 11. 
2016. 

→ 22. novembra 2016 sa v Hotelovej akadémii J. Andraščíka konalo 27. 
školské kolo olympiády v anglickom jazyku.  

→ Deň otvorených dverí 2016. 
→ Zoskupenie MELODY otvorilo tradičné bardejovské vianočné trhy dňa 

9. 12. 2016. 
→ Mikulášsky futsalový medzitriedny turnaj v Hotelovej akadémii Jána 

Andraščíka. 
→ V Ľudovej jedálni sme vítali hostí v duchu Vianoc. 
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→ Vystúpenie MELODY počas výročného stretnutia Územného spolku 
Červeného kríža. 

→ V dňoch 8. 12. až 9. 12. 2016 sa študenti Hotelovej akadémie Jána 
Andraščíka v sprievode Mgr. Márie Mudrovej a MVDr. Kataríny 
Vaľkovej zúčastnili vianočnej exkurzie do Bratislavy a Viedne.  

→ Stužková slávnosť V. H. 
→ Stužková slávnosť V. G. 
→ Stužková slávnosť 4. A. 
→ Animačné aktivity v ZŠ na Komenského ulici s II. A triedou. 
→ Vianočná akadémia v Hotelovej akadémii J. Andraščíka 21. 12. 2016. 
→ 18. januára 2017 sa v Hotelovej akadémii  J. Andraščíka konal 27. 

ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku.  
→ Melody pri ocenení primátora mesta Bardejov. 
→ Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov Prešovského 

samosprávneho kraja za rok 2016. 
→ 8. REPREZENTAČNÝ PLES HOTELOVEJ AKADÉMIE JÁNA ANDRAŠČÍKA. 
→ Dňa 19. januára 2017 sa v budove školy Hotelovej akadémie J. 

Andraščíka zišli tí najlepší v nemeckom jazyku, aby si zmerali sily na 
okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku za okres Bardejov a 
Stará Ľubovňa. Z našej školy do krajského kola postúpili žiačky 
Martina Zakuťanská zo  IV. G triedy a Alžbeta Šepitková z I. H triedy.  

→ Hospodársky týždeň v Hotelovej akadémii pre študentov odborov 
manažment regionálneho cestovného ruchu a medzinárodné 
obchodné vzťahy.  

→ Rout IV. G a IV. H triedy 2017. 
→ Staň sa profesionálnym baristom - baristický kurz v Hotelovej 

akadémii J. Andraščíka 2017. SLOVAK BARISTA CUP Junior 2017. 
→ Prednáška profesionálneho animátora p. Pačutu. 
→ Valentínsky ples 2017. 
→ Vyhlásenie najúspešnejších športovcov v Ľudovej jedálni. 
→ Lyžiarsky výcvikový kurz v Tatranskej Lomnici - 6. - 10. 2. 2017. 
→ Dňa 20. 2. 2017 sa naši žiaci zúčastnili bedmintonového turnaja 

stredných škôl v kategórii chlapcov a dievčat. Chlapci skončili na 3. 
mieste. Dievčatá skončili na 1. mieste. 

→ Dňa 22. 2. 2017 sa v Strednej priemyselnej škole v Bardejove 
uskutočnilo okresné kolo dievčat vo florbale. Naše  dievčatá  sa stali sa 
víťazkami okresného kola a postúpili do krajskej súťaže. 

→ Banket 3. H triedy. 
→ Banket 3. G triedy. 
→ Stredoškolská odborná činnosť 2017 - školské kolo sa uskutočnilo dňa 

28. 2. 2017. 
→ Workshop finančnej gramotnosti 2017. 
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→ Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2017. 
→ 28. marca 2017 sme Oslávili Deň učiteľov.  
→ Dňa 30. 3. 2017 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo dievčat vo 

florbale.  
→ Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 2017 - Ľubka Hankovská, 

III. A. 
→ Vystúpenie MELODY, Žena roka 2016. 
→ Dňa 31. 3. 2017 sa v ZŠ Sibírska v Prešove za účasti deviatich škôl 

uskutočnilo krajské kolo chlapcov vo florbale. Naši chlapci po skvelých 
výkonoch obsadili výborné 3. miesto. Našu školu reprezentovali na 
turnaji Adam Pavúk, Filip Panóc, Max Dubovecký, Sebastián 
Kaščák,Tomáš Hric, Patrik Helmanovský, Marek Herstek, Patrik Paľa, 
Richard Keselica, Peter Andrejčák a Miroslav Niščák. 

→ Družstvo chlapcov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka sa v dňoch 29. 
a 30. 3. 2017 zúčastnilo v Detve celoslovenského finále vo futsale, kde 
sme ako víťazi krajského kola reprezentovali Prešovský kraj. Na 
turnaji, ktorý mal vysokú športovú a organizačnú úroveň, sme po 
dvoch víťazstvách a dvoch prehrách obsadili 7. miesto.  

→ Dňa 23. 3. 2017 sa v Mestskej športovej hale uskutočnilo okresné kolo 
dievčat v basketbale. Naše  dievčatá po dobrých výkonoch  obsadili 3. 
miesto. Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka na turnaji reprezentovali: 
Timea Gyomraiová, Monika Havranová, Simona Kalakajová, Lívia 
Maliňáková, Vanesa Margicinová, Zuzana Novotná, Silvia Orlovská, 
Tamara Solárová, Nikola Vagaská, Alexandra Železná a Lívia Pekárová. 

→ Školské kolo súťaže v písaní na počítači 2017. 
→ Tematická exkurzia v čističke odpadových vôd. 
→ Víťazstvo v 3. kole baristickej súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 

2017 v Piešťanoch. 24 mladých baristov zo stredných odborných škôl 
a hotelových akadémií z celého Slovenska ale aj Čiech sa stretlo v 
priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. 
Súťažiaci sa predstavili v dvoch disciplínach - nastavenie mlynčeka a 
príprava dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj, 
ktorého základ muselo tvoriť espresso. Každý súťažiaci počas prípravy 
obhajoval svoje nápoje pred degustačnou komisiou. Našu školu po 
prvýkrát úspešne reprezentovala žiačka 1. ročníka Emília Vujčíková 
a žiak 4. ročníka Stanislav Kost, ktorý uspel v silnej konkurencii 
a umiestnil sa na krásnom 3. mieste. Stanislav si odniesol aj ocenenie 
za najlepšiu techniku. 

→ Praktická časť odbornej zložky MS - IV. A medzinárodné obchodné 
vzťahy. 

→ Vystúpenie MELODY počas otvorenia zrekonštruovaného gyn.-pôr. 
oddelenia v NsP Bardejov. 
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→ 4. kolo baristickej súťaže SLOVAK BARISTA CUP junior 2017 
Námestovo. 

→ Hotelová akadémia Jána Andraščíka v "štvorke" najlepších v 
celoslovenskej prezentácii škôl v súťaži Top turistická destinácia 
v Nitre. 

→ Hotelová akadémia Jána Andraščíka ako hostiteľka 11. národného 
stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl. 

 

 

Celý fotoalbum z našich aktivít si môžete prezrieť na 

www.habj.edupage.org. 
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Dedina alebo mesto 

      Vôkol je ticho a hmla. Na dedine zastal čas. 
      Nezbedný kohút svojím neskrotným hlasom budí celú dedinu 
skôr, ako lúče slnka pošteklia viečka spiacich ľudí. Pomaly sa 
prebúdzajú, otvárajú svoje ešte prispaté oči a ich prvý pohľad 
smeruje von oknom. Len sa rozhliadnuť a nadýchnuť čerstvého 
vzduchu. 
     Obzriem sa okolo seba a vidím, ako unavené listy ľahko 
opadávajú zo stromov na zem, na ktorej vytvárajú farebné koberce. 
Vidím, ako na tráve ležia kvapôčky rosy, ktoré sa postupne s 
východom slnka kotúľajú na zem. Vidím, ako sa srnky naháňajú po 
zelených lúkach, ktoré pohltila hmla. Vidím, ako v pozadí stromy 
hýria všetkými farbami, akoby na ne maliar vylial celú paletu farieb. 
Počujem, ako sa ranný štebot vtáčikov rozlieha po okolí. Počujem, 
ako sa ľudia a deti ponáhľajú za svojimi povinnosťami. Počujem, ako 
zvuk motorov áut neúnavne brázdi po rozbitej ceste. Cítim, ako sa 
mi čerstvý ranný zvuk dostáva do pľúc a upokojuje ma.  
     Každé ráno, keď si sadnem na drevené stoličku v škole, mám 
pocit, že čas ide pomaly, no za oknami školy je život čoraz rýchlejší. 
Zelené steblá trávy sa naťahujú do nebies. Číra rieka žblnká a valí sa 
dolu brehom. Nad riekou sa rozprestiera most, po ktorom jazdia 
autá. Z výfukov áut stúpajú sivé obláčiky dymu do ovzdušia a 
vytvárajú veľký oblak nad našim krásnym mestom. Ľudia chodia 
hore dole ako splašená zver. Neustále sa ženú za povinnosťami. 
Budovy za riekou vytvárajú ilúziu schátralého mesta. Sú popísané a 
pokreslené nezmyselnými obrázkami. Sú dosť zničené a ako keby 
toho nebolo málo, občas popri budovách sedávajú bezdomovci, 
ktorí už od rána držia fľašu v ruke a znečisťujú okolie popri rieke. 
     Život na dedine býva pokojnejší a krajší ako život v meste. Vzduch 
je čistejší a cítiť v ňom prírodu. Ľudia na dedine nestratili ľudskosť, 
súcit a nechodia po ulici so zavretými očami. Ľudia v mestách by 
mali vnímať tú krásu vôkol seba a zamyslieť sa nad prostredím, v 
ktorom žijú. 
                                                                                                              
Adriana Barkóciová II.A 
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Kniha ako liek 

     Kde bolo tam bolo, v strede mesta stála raz jedna knižnica. 
Stála uprostred mesta, úplne sama, naplnená stovkami 
informácií a vedomostí, no nikto si ju nevšímal. Až jedného dňa 
sa v knižnici objavil neznámy muž. Po jeho prvej návšteve, tam 
prichádzal každý deň ráno už pred otvorením knižnice a 
odchádzal so západom slnka. No raz neprišiel. Knihovníčka 
práve čítala dennú tlač a všimla si fotografiu toho pána na 
titulnej strane novín. Písalo sa tam, že ten pán je dnes 
uznávaný scenárista, esejista, dramatik a textár. Okrem toho 
sa začal venovať aj podnikaniu a založil svoje vlastné 
vydavateľstvo.  

     Milí spolužiaci, dovoľte mi, aby som Vám priblížila vážnu 
spoločenskú problematiku, ktorou sú práve knihy. Nie ani tak 
knihy ako také, ale náš vzťah ku knihám a čítanie kníh v 
súčasnosti. 

    Dejiny kníh sú neobyčajne dlhé a pestré. Všetci dobre 
vieme, že prvá kniha bola Biblia, čiže kniha kníh. Čím viac sa 
ľudstvo rozvíjalo, kníh pribúdalo a pribúdalo. Populácia rástla 
a teda aj knihy sa postupom času rozvíjali, vznikali nové 
literárne žánre, či nové podnety na písanie zaujímavých kníh. 
Dnes to nie je inak. Kníh stále pribúda, no zdá sa mi, že nás 
čitateľov stále ubúda. Povedzme si teda, prečo to je tak.  

    Jedného dňa svet ohúril vynález s názvom počítač. To by 
ešte nebol až taký problém. Na svet prišiel ďalší skvelý 
vynález, internet. Myslím, že vtedy nastal ten zlom, kedy ľudia 
uprednostnili elektronické vynálezy pred knihami, ktoré tu 
boli skôr. No skôr či neskôr, knihy sa začali pomaly strácať z 
rúk ľudí a nahradili ich novšie technológie. Knihy ako také sa 
síce nikdy neprestali písať. No ľudia, ktovie prečo, strácali 
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záujem o písmená vytlačené na papieri, ktoré tam vtesnal sám 
autor a ponechal tam kúsok seba.  

     Pýtam sa. Čo je to vlastne kniha? Niekoľko desiatok 
papierov pospájaných do jedného zväzku a na nich vytlačená 
spŕška slov? Niekto vraví, že zbytočne zabité lesy. Fajn, možno 
je na tom kúsok pravdy. No ten človek, čo nikdy nečítal knihy, 
nikdy nepochopí pocit, keď si večer sadne k tej hŕbe slov 
natlačených na pár papieroch, a číta. Predstavuje si dej, 
postavy i prostredie sám podľa seba, či možno vyčíta aj to, čo 
tam autor sám nevložil. Žiaľ, doba je raz taká a ja verím, že sa 
to jedného dňa zmení. Podľa mňa kniha je ako liek. Liek, ktorý 
by žiaden vyštudovaný lekár nedokázal dať človeku v podobe 
lekárskeho predpisu. Knihy by nikdy nemali vymiznúť z nášho 
života. Ja sama to poznám. Čítanie ma veľmi obohacuje. 
Samozrejme, nemôže to byť hocijaká kniha. Musí to byť kniha, 
ktorá ma zaujme názvom, alebo stručným obsahom. Vtedy už 
po prečítaní prvej strany takejto knihy sa neviem od nej 
odtrhnúť a neviem sa dočkať toho, ako to celé dopadne, alebo 
ako bude dej pokračovať na ďalších stranách. Kniha ma 
dokáže obohatiť myšlienkami, ktoré tam autor ponechá skryté 
medzi riadkami.        Dnešná mládež to už žiaľ nechápe. Všimla 
som si, že väčšina žiakov radšej hľadá informácie na internete 
ako v knihách. No častokrát sú informácie na internete 
klamlivé alebo neúplné. Hľadať informácie v knihách je síce 
ťažšie, ale neuvedomujeme si, že informácie v knihách sú 
rozsiahlejšie a pravdivejšie.  

     Práve teraz by ste mali zbystriť pozornosť tí, ktorí knihy 
nečítate. Čítanie kníh nie je žiadna námaha. Je to relax. Relax, 
pomocou ktorého sa učíme a obohacujeme slovnú zásobu. Ani 
by ste neverili, aká je slovná zásoba dôležitá v našom živote. 
Pomôže pri písaní obyčajných písomiek, no častokrát aj pri 
riešení rôznych problémov. Čítaním kníh si zvyšujeme svoju 
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inteligenciu a to nám pomáha v živote posúvať sa vpred. 
Alebo si myslíte, že autori kníh na všetky tie zapísané strany 
prišli len tak? Myslím si, že nie. Ich predstavivosť, inteligencia 
a tvorivosť pracuje práve vďaka tomu, že čítajú, či vymýšľajú 
rôzne príbehy. To, že si prečítame obsah nejakej knihy na 
internete nám nepomôže. Pomôže nám jedine to, že si 
vezmeme knihu do rúk a zrazu sa ocitneme akoby v inom 
svete. V poslednej dobe si všímam, že veľmi veľa kníh je 
pretvorených do filmovej podoby. Samozrejme, pozeranie 
filmov je o dosť pohodlnejšie oproti čítaniu kníh. Všetko 
máme predložené akoby na zlatom podnose, nemusíme si 
predstavovať žiadne postavy ani prostredie. Celý dej je 
vtesnaný do hodinového predstavenia, ktoré nám síce 
prinesie zážitok, ale len na chvíľu. Ale kniha nás prinúti 
premýšľať. Zamysleli ste sta niekedy nad tým, že kniha tu bola 
ozaj prvá? Práve na základe nej vznikol ten film, ktorý ste si v 
pohodlí domova pozreli. Skúste si niekedy pred pozretím 
nového filmu prečítať jeho rukopis, teda knihu. Uvidíte, že vo 
filme nie je ani zďaleka všetko zobrazené tak, ako to opísal 
sám autor. Nenechajte sa zlákať lenivosťou a skúste si 
prelistovať pár strán nejakej knihy. Uvidíte, že Vám ten kúsok 
času strávený pri obyčajnom zväzku papiera prinesie to 
zaslúžené ovocie a už nikdy si nebudete chcieť pozrieť film 
skôr, ako si prečítate knihu.  

     Starý pán sa jedného dňa vrátil do knižnice v strede mesta, 
poďakovať sa za tú všetku múdrosť, ktorú nadobudol práve 
tam vďaka knihám. Za stolíkom sedela mladá knihovníčka. 
Muž sa čudoval, že tam nie je tá pani, ktorá tam sedela 
predtým. Mladá knihovníčka mu ukázala, kde sa tá pani 
nachádza. Stála uprostred veľkej miestnosti, medzi všetkými 
knihami a pred ňou sedeli desiatky ľudí. Žena čítala žiakom z 
kníh, ktoré ten pán doposiaľ napísal. Verí, že ľudská spoločnosť 
už viac nebude uprednostňovať informácie, ktoré získa len tak, 
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ale uprednostní informácie, ktoré ho donútia premýšľať a 
stráviť viac času zisťovaním ako ten pán, ktorý nepoznal slovo 
počítač, no vytrval celé dni v knižnici a napokon sa z neho stal 
úspešný a uznávaný človek. Čo myslíte, vďaka čomu sa stal 
takýmto človekom?   
 

Daniela Knapová IV.A 

 

Za oknom dýcha jeseň 

Pohľad z nášho domáceho okna je azda najmilšou 

fotkou, najkrajším filmom. Hneď pod domom je chodník, po 

ktorom denne prejde hádam aj pol mesta. Ale keď nesklopíte 

zrak a pozriete priamo pred seba, krajina sa rozprestrie ako 

vyšívaný obrus, chytí vás za srdce a v duši z malého púčika 

pokoja rozkvitne kvet. Obzvlášť v jeseni. Farby sa bijú o miesto 

a možno len hádať či teraz vládne červená, hnedá alebo žltá. 

Zelená je už na ústupe, svoj boj vyhrá zas až niekedy v marci. 

Majestátny kopec, ktorý drží mocnú ochrannú ruku nad 

celým krajom pod ním, zakrýva hustý les. Jedine ten ani v zime 

nedá snehu ukryť zelenú nádej veselosti jari a leta. Z hory sa 

kľukatou cestou spúšťa potôčik. Kdesi pod končiarom vyviera, 

zmení sa na malý apostrof a pod strmým úbočím už zahanbí 

hociktorú rieku. Vlny sa tu rozohrajú a hučia, akoby naraz 

chceli prevaliť skaly vyčnievajúce z vody. Tie pozorujú ako 

okolo nich prebehne prúd nesúci konáriky a opadané lístie zo 

stromov, čo rastú na brehoch, a občas i nejakú spomienku 

pozorovateľa. 
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Na rovine pod svahom sa už polia chystajú na zimnú 

prestávku. Jar ich vždy preberie do života a rozbehnú sa po 

nich najprv menšie poľné myšky, potom zajace, kde -tu sa 

malá srna objaví a občas preletí bystrooký jastrab, krúžiaci 

akoby so chcel zapamätať každú hrudku hliny, ktorú potom 

rozbijú pluhy. Začiatkom leta sa polia oblečú do zelenej blúzky 

a potom ju vymenia za žltý šál. 

Keď sa vietor hrá s klasmi, odtiaľto z okna to vyzerá, ako 

keby sa triasol hrniec plný mincí. Teraz už ale nastáva pokoj. 

Zvieratká ešte z času na čas prebehnú, ale keď zistia, že tráva 

ani zrno ich neskryjú, ujdú do húštiny. 

Celú tú krásu pred mestom skrýva rad topoľov. 

Z chodníka, ktorý beží popred nich ako nekonečná sivá stuha 

lemujúca územie mestského pohodlia a betónových veží, 

topole vyzerajú ako prsty dvihnuté k nebu. Akoby chceli 

ľuďom ukázať, že ich svet nekončí tam, kde už nevedie 

asfaltová cesta, že nemá hraníc. Tu z okna ale vidieť, že chcú 

len oddeliť ten božský pokoj od večného verklíkovania 

motorov áut a sirén života ľudí. 

Školské okno už toľko šťastia ako to naše nemalo. Ktosi, 

možno aj nie naschvál, pred neho postavil mreže. Akoby to 

malo zvýrazniť, že školská dochádza je povinná. Ale aj tu stačí 

pohľad posunúť o krok. Malé kríčky čupia na brehu rieky a už 

sa trasú zimou. Vietor sa do nich trochu oprie, ale potom ich 

pustí, aby im dal vedieť, že sa blíži zima a vtedy už bude 

mocnejší. Osamotený ihličnan stojí vzpriamene. Konáre má 

usporiadané pravidelne a keby mal ruky, tak ich isto nosí 
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spojené za chrbtom. Keby aj nohy, tak pochoduje. Tak prísne 

vyzerá. Ale je sám. 

Za potokom na miernom briežku plechový plot zakrýva 

staršiu budovu. Jedna vyššia stojí za ňou a dve rovnako nízke 

po pravej strane. Stĺpy elektrického vedenia v popredí akoby 

oznamovali, že dosť bolo prírody, tu sme v meste. Plot a jedna 

z budov sú vyzdobené grafitmi. Od umenia to má ďaleko a je 

vidieť, že autori estetiku neobľubujú. Vľavo za mostom tiež 

pulzuje ruch mesta. Nie je to žiadny New York, ale dáva o sebe 

vedieť, že je tu nejaký život. Až za celou touto scenériou zmesi 

mesta a priemyslu čnie kopec. Žmurká konármi stromov a isto 

chce pripomenúť, že nudné mesto má svoj okraj. 

Domáci čaj vonia ináč ako ten, čo si dáte v kaviarni. Aj 

za domácim oknom je iný kraj, ako za tým školským. Voľnejší, 

veselší. Taký, že sa vám doň chce rozbehnúť a nadýchať sa 

celej tej nádhery, vône jesene a nasýtiť oči hrou farieb. Ale aj 

školské okno vie čosi napovedať. Vtrhnúť vás do reality, do 

víru diania. A ten ihličnatý strom akoby teraz zdvihol ukazovák 

a upozornil na to, že aj tu je predsa len pekne. 

Simona Kalakajová II.A 

 

„Viera nás učí žiť, život nás učí veriť.“ 

 

Citát je zaujímavý. Čo je vlastne viera? A prečo je potrebná 

k životu? S čím nám pomáha? 
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Čo je to viera? Nemá konkrétne vysvetlenie, ale ani definíciu. 

Ide o niečo, čo sa postupom času menilo. Význam a vážnosť 

tomuto slovu dávali po celé generácie ľudia. Teda osoby, ktoré 

niečo znamenali. Zvyčajne to boli ľudia, ktorí mali nejaké 

postavenie v spoločnosti: šľachtici, vzdelanci, kňazi... Tí dávali 

obyčajným ľuďom nádej, ale hlavne útočili na to najkrehkejšie,  

a to boli a stále sú ľudské city. Takíto ľudia, ktorí nepoznali 

alebo nehľadali svoju vlastnú vieru alebo pravdu, sa nechali 

zaslepiť novým trendom, takzvanou pravou vierou. Takáto 

viera sa točila i celé stáročia. Lebo ľudia musia v niečo veriť. 

V mene viery lúpili, pustošili krajiny a obetovali ľudí na náznak 

pokory a úcty nespočetným množstvom božstiev. I v dnešnej 

modernej dobe sa viera zneužíva k neľudským a nemorálnym 

praktikám. Keďže človek je stále stratený a smäd po viere 

nemožno ignorovať, ale ani uhasiť. Viera je podľa mňa veľmi 

mocná. Človek s ňou nájde cestu životom, ale bez nej sa 

dokáže navždy stratiť. Lenže každý človek si pravdu a spôsob 

viery upravuje. Pre alkoholika je to alkohol, workoholika je to 

práca, narkomana je to droga, pre matku je to viera v svoje 

deti. 

Prečo je pre život viera dôležitá? Všetky tvorstvá na svete žijú 

svoj život. Len ľudia majú privilégium. Človek je samo o sebe 

krehká bytosť.  Dá sa ľahko ovplyvniť prostredím v ktorom 

žije, životnými udalosťami, ale hlavne ľuďmi. Toto všetko 

pôsobí na ľudské city. City pomenúvajú vnútorné stavy. Tieto 

stavy pôsobia na naše zmýšľanie. Tieto city sú veľmi krehké, 

lebo sú ľahko ovplyvniteľné, ľahko sa prispôsobujú situácii. 

Preto je pravda, no skôr viera ochranným rúškom, ktoré 

chráni a usmerňuje našu krehkosť. Človek si uvedomuje svoje 
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činy, slová a situácie, ktoré vytvára alebo do ktorých sa dostal. 

Dokáže ich zmeniť alebo ovplyvniť. Zmena alebo vplyv tkvie 

v nádeji a vo viere v seba samého a vo svoju silu. Viera sa 

stráca a následne nájde v rôznych životných zmenách, akými 

je choroba, úmrtie ale aj narodenie nového jedinca. Človek 

potrebuje vieru k životu. A je jedno, v čom tá viera spočíva. 

S čím nám viera pomáha? Každá viera je zdrojom sily. Sila 

pôsobí na ľudské zmýšľanie. Borí všetky prekážky, dáva pocit 

istoty a slobody. Je to niečo, čo by mal človek hľadať. Nie pre 

potešenie okolia, ale pre svoj vlastný pokoj a uspokojenie. 

Život bude jednoduchší. 

Tak ako bez slnka nie je deň, tak bez viery nie je život. 

Katarína Kuchariková III.H 

 

Neobyčajný človek? 

         V dnešnej dobe je naozaj ťažké stretnúť dobrého človeka. 

A čo si predstavujeme pod slovom „dobrý“? Niekto by 

povedal, že dobrým človekom je ten, kto chodí do kostola, 

ktorý ochotne pomáha alebo dodržiava morálne zásady.  

          Na svete je veľa ľudí, ale tých verných spočítame len na 

jednej ruke. Títo ľudia nám pomáhajú zvládnuť prekážky. Veď, 

kto z nás sa už niekedy necítil ukrivdený, osamelý a najradšej 

by ani na tomto svete nebol? Kto z nás netrpel, keď bol niekto 

voči nám zaujatý v rodine, počas štúdia, na ulici a v iných 

životných situáciách, ktoré tu sotva všetky možno vymenovať. 

V ťažkých chvíľach hľadáme oporu v niekom inom. Či už je to 
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rodina alebo kamaráti, veríme, že nám pomôžu. Niekedy 

a často si ani neuvedomujeme, ako ich potrebujeme a sú pre 

nás samozrejmosťou.  

    Príkladom je pre mňa môj starý otec. Od detstva ma 

vychovával. Bol mi bratom, mamou, otcom, kamarátom. 

Svojou postavou nebol z najväčších, ale jeho láska a srdce 

presahovali všetky hranice. Podporoval ma, rozveseľoval, veril 

mi pri prvých krokoch a ja som verila pri tých jeho posledných. 

Dal mi na túto nie vždy príjemnú púť veľa dobrých rád.  

    Človek sa učí na vlastných chybách ale aj na chybách 

ostatných. Ako povedal istý Rakúšan, že úplne dokonalý 

človek, by ani nebol na tomto svete potrebný. Ani môj starý 

otec, ani ja sme neboli vo všetkom dokonalí. Ťažko sa nám išlo 

ďalej, ale malými krôčikmi sme postupne dobíjali prekážky. 

Bol pre mňa oporou a nevedela som si predstaviť, že tu 

nebude. Nikdy som sa nezamýšľala nad tým, ako prekonám 

prekážky bez neho. Keď ťažko ochorel, obaja sme verili, že sa 

uzdraví. Jeho boj bol síce krátky, ale aj on stále veril, že bude 

tým silným vlkom, no nestalo sa. Odišiel a prikryl sa oblohou. 

Často uvažujem nad tým, čo by urobil on, no márne sneh v júli 

hľadám. Naučila som sa, že aj tí najsilnejší raz odídu. Bolo 

ťažké postaviť sa na vlastné nohy. Vedela som, že som ho 

v živote potrebovala, ale až po jeho smrti som si uvedomila, 

akým veľkým človekom bol.  

        „Celý život čakáme na neobyčajného človeka. Namiesto 

toho by sme mali premeniť na neobyčajných tých, ktorí sú 

okolo nás.“ Hans Urs Baltasar. A týmto sa riadim aj ja. Napriek 

tomu, že nemal zuby, nebol najkrajšie učesaný a oblečený 
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podľa poslednej módy, bol to úžasný človek. Nebol pre mňa 

obyčajným starcom. Veľmi ma ľúbil a ja som ľúbila jeho. 

      Pozastavili ste sa niekedy nad tým, že raz tu pre nás tí 

najbližší nebudú. Kládli ste si otázku, že vaša mama, tá ktorá 

vás tak veľmi ľúbi a vy ľúbite ju, odíde? Nevieme si to ani 

predstaviť, aké máme šťastie,  a ako sa k nej správame. Možno 

sa nad tým na pár sekúnd zamyslíte, ale vzápätí mávnete 

rukou, že sa to nestane.  

     Tí, ktorí už na to prišli, márne chcú vrátiť čas. Povedať im, 

čo pre nás znamenajú, ako nám na nich záleží, ale už je 

neskoro.  Keď som držala jeho veci v rukách, až vtedy mi 

došlo, že už sa nič nedá vrátiť späť. Že už nikdy to nebude ako 

predtým. Nikdy sa spolu nezasmejeme a nikdy už spolu nič 

nezažijeme. Uvedomila som si, že jeho osobnosť nemôžem 

merať v tom, koľko rokov tu bol a čo stihol alebo nestihol 

zažiť. Nemôžem rátať, či za svoj život ulovil veľa alebo málo 

rýb. No môžem rátať to, čo všetko ma naučil a obetoval pre 

mňa . Od prvých krokov, prvých slov, cez prvú ulovenú rybu, 

rozdávanie lásky, byť nápomocný aj nepriateľovi, až po 

úspešné ukončenie základnej školy. Stále pomáhal iným, aj 

keď pomoc sám potreboval. Pri spomienkach naňho sa 

dokážem posúvať vpred. Som šťastná, že som mohla mať 

takého človeka, s veľkým Č, pri sebe. A verím, že stále mám.  

    Už viem, čo ťaží túto zem, nosí spomienky na tých, ktorých 

sme vítali v smiechu i v žiali. Aj keď nie vždy sa stanú príjemné 

veci, treba ísť ďalej. Treba si uvedomiť, aké šťastie máme pri 

sebe. Treba sa snažiť prekročiť polená pod nohami. Možno to 
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nebude hneď, možno to bude trvať rok, ale všetko, čo sa má 

stať, si vždy nájde cestu. 

Barbora Marková III.H 

 

Kúsok prírody si sadol na okno 

 
       Zavčas rána som sa zadívala von z okna mojej izby. Vidím 
našu krásnu záhradu. Jej koniec lemujú krásne vysoké 
mohutné ovocné stromy a jeden gigantický orech. Títo obrí 
ovocní kamaráti sa o seba vzájomne opierajú. Zavial vietor a 
ich krásne farebné lístie ich pomaly začalo opúšťať a dopadlo 
na farebnú kopu na zemi. Z veľkého orecha opadajú malé 
orechy a kotúľajú sa dole z kopca. Môj pohľad spočinul na 
malom žltom kríčku, ku ktorému  sa dokotúľali. Vedľa kríka leží 
políčko jahôd, ktoré mráz celkom zničil. Na okraji plota, v 
skupinke holých kríkov ríbezlí sedia škovránky a hlasno si 
spievajú. So svojimi hláskami a šumom lístia vytvorili krásnu 
prírodnú symfóniu. Vedľa ríbezľových kríkov je železný sud. 
Počas uplynulých dní ho naplnila dažďová voda a pomaly ho 
začala obhrýzať hrdza. Pri sude sa týči altánok so zelenou 
strechou, na ktorú sa začalo šplhať hrozno. Netuší však, že o 
pár hodín príde otec a odstrihne mu jeho zelené listnaté rúčky 
a oberie z neho posledné bobule. 
       Pohľad na našu záhradu je podľa mňa ďaleko krajší ako 
pohľad z okna našej školy. Pri pohľade z okna školy vidím 
súboj. Nie však ľudský. Vidím boj uponáhľaného mesta proti 
pokojnej a tichej prírode . Mesto vo mne vyvoláva pochmúrny 
pocit, no upokojuje ma šum rieky pod oknom. Vidím ako sa 
ľudia ponáhľajú do práce a hlasno trúbia v autách na 
ostatných. Na druhej strane vidím malé ihličnaté bojovníčky, 
ako sa vzájomne podopierajú, ako z nich odlietajú vtáčiky. Po 
vyšliapanom chodníčku prechádzajú záškoláci. Keď sa však cez 
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svoje okuliare zadívam do diaľky, vidím krásnu lúku,  ktorú 
chráni farebný les. Mračno nad zemou sa iba ťažkopádne 
posúva a sem tam vykukne slniečko. 
       Myšlienky na našu záhradu a pohľad na mesto z okna školy 
vo mne vyvolávajú pocity tajomna. Premýšľam. Kto vyhrá 
tento boj? Príroda alebo mesto? Stále počujem, ako rieka 
naráža na kamene a vydáva pri tom upokojujúci zvuk. Začula 
som štebot vtáčika. Priletel na otvorené okno. Vlastne 
nepriletel vtáčik, ale ten krásny, nežný a zároveň vznešený 
kúsok čarokrásnej prírody. Stále sa mi v hlave víria myšlienky 
na našu záhradu, zamračené mesto a pokojnú prírodu na 
okraji mesta. Samozrejme vždy vo mne bude vyhrávať láska k 
domovine a pohľad na našu záhradu. 
 
Kristína Chomová, II.A 

 

NIKDY SA NEVZDÁVAJ 

     Svet nie je len slnko a dúha, je to veľmi zlé a drsné miesto, 

aj keď si sebe silnejší zrazí ťa na kolená, keď to pripustíš. Nikto 

nerozdáva tak tvrdé rany ako život, ale nejde o to, ako 

inkasuješ, tu ide o to, koľko rán unesieš, koľko rán dokážeš 

prijať a nezastavia ťa. Iba tak sa víťazí. Tieto slová si hovoril 

Oliver, silný, šikovný mladý chalan. Jeho život sa začal 

narodením do chudobnej, ale zato dobrej a poctivej rodiny. 

Oli začal chodiť do školy. ,,Hahaha, pozri, aký chudák!“ 

,,Žumpoš!“... Takto zneli slová žiakov prechádzajúcich okolo 

neho. ,,Áno, smejte sa! Veď ja vám ukážem!“ takto zneli slová 

poctivého, slušného a nádejného športovca Olivera s cieľom 

víťaziť.  
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     Oli hral basketbal za školu. Motivačné slová, ktoré si hovoril 

Oli každé ráno, ho posúvali vpred. Každý deň na sebe makal. 

Nevynechal ani jeden tréning. Bolo mu jedno, že v tíme je 

utláčaný, nechcený a nenávidený len pre jeho vonkajší vzhľad. 

Trénoval ráno, v škole, po škole, na tréningu, večer. Žil tak, 

aby rany od života znášal, prijal ale nezastavili ho, chcel vyhrať 

aj len preteky s mravcom na chodníku, keď išiel domov. 

Nemyslel na zranenie, nemyslel negatívne, nemysle,l že sa 

neuchytí, myslel iba na úspech. A to ho posúvalo ďalej. Na 

jednom turnaji zovrela voda aj pod ním. Ukázal všetko, čo 

v sebe má. Spoluhráči ho nechápavo začali povzbudzovať. 

Svojmu tímu vyhrával zápasy svojou túžbou po výhre. V škole 

ho začínajú brať normálne, prestávajú sa mu vysmievať. Život 

Oliho nezrazil na kolená, nepripustil to, dával mu rany, Oli ich 

prijímal a nezastavovali ho a tak vyhral. Stáva sa vzorom pre 

kamarátov, všetci ho podporujú v živote a v tom, čo ho baví.  

     Oliver, obľúbenec vo svojej škole, prestupuje na inú a stáva 

sa basketbalistom, takým, o akom sníval. Všetci mu držia prsty 

a Oliver na sebe pracuje a neprestáva svoj šport milovať.  

Peter Voško, II. A 
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O dávaní 

a obdarúvaní 

     Rok prešiel ako voda. Len 

pred nedávnom sme si dávali 

ciele a záväzky do nového roka 

a už prichádza čas, kedy by sme 

mali vyhodnotiť ich plnenie. 

Áno, rok 2016 bol náročným, 

ale o to úspešnejším rokom. 

Náročným a úspešným rokom 

pre študentov, pre učiteľov, pre 

školu – pre Hotelovú akadémiu 

Jána Andraščíka. Dnes nastal 

práve ten čas, kedy máme 

príležitosť zamyslieť sa nad 

aktivitami v škole i mimo nej, 

nad činnosťami učiteľov a ich 

žiakov, ktoré spoločne 

zhmotnili do skvelých 

výsledkov.  

     Ľudia sa navzájom 

obdarúvajú. Radosť je dostávať, 

ale radosť je aj dávať. Každý 

rok sa snažíme vylepšiť 

materiálne a priestorové 

podmienky školy, aby sme 

vytvorili pôdu pre to 

najdôležitejšie – tvorivú prácu 

pedagógov a žiakov. A ani tento 

rok to nebolo inak. Študentom 

odboru výživa a šport 

a, samozrejme všetkým ďalším 

študentom, slúži nová 

posilňovňa a telocvičňa. Naši 

športovci dosiahli tohto roku 

vynikajúce úspechy. Mladé 

futbalistky,  študentky 

Hotelovej akadémie J. A sú 

nadšenými hráčkami prvej ligy 

Partizána Bardejov. Desať 

z nich, a to Denisa Mochnacká, 

Michaela Mazurová, Mária 

Mikolajová, Nikola Vagaská, 

Tímea Bochinová, Annamária 

Roháčová, Monika Havranová, 

Tímea Gyomraiová, Tamara 

Solárová, Lívia Maliňáková 

dosiahli takú úroveň vo 

futbalovom svete, že sa stali 

reprezentantkami Slovenskej 

republiky. Naše študentky 

Mária Mikolajová a Monika 

Havranová aj napriek svojmu 

mladému veku reprezentovali 

Slovensko už aj v najvyššej 

kategórii žien. Svoje 

nezastupiteľné miesto v 

kategórii WU 19 majú aj Denisa 

Mochnacká a Michaela 

Mazúrová. Uvedené študentky 
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boli laureátkami ženskej 

jedenástky roka 2016 na VsFZ 

(Východoslovenskom 

futbalovom zväze). Prvoligové 

Bardejovčanky majú za sebou 

úspešný rok 2016. V jarnej časti 

v uplynulej sezóne získali v lige 

strieborné medaily a premiérovo 

vybojovali Slovenský pohár. V 

novom ročníku sa po jesennej 

časti nachádzajú na druhom 

mieste, o skóre za Slovanom a v 

Slovenskom pohári sa dostali už 

do semifinále. 

 
Najúspešnejšie futbalistky, 

laureátky ženskej jedenástky 

2016 

 

Zimná príprava futbalistiek 

v posilňovni 

 Hotelovej akadémie J. 

Andraščíka 

 

       Tradíciu pestujeme 

a rozvíjame aj v chlapčenskom  

futsale. Na  okresnom kole  

Majstrovstiev vo futsale žiakov 

stredných škôl (konalo sa pod 

záštitou Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky 

a Slovenskej  asociácie športu 

na školách)  si prvé miesto 

vybojoval práve tím  žiakov 

našej školy, čo ich nominovalo 

do krajského kola, a tam získali 

1. miesto. 
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Víťazný futsalový tím 

Zľava prvý rad: Ľubomír Zajac, 

Samuel Harčarik, Mário 

Koscelník, Štefan Košč, Peter 

Imrich, Peter Voško, tréner 

Mgr. Martin Želinský. Zľava 

druhý rad: Adam Pavúk Jozef 

Pizur, Martin Geci, Martin 

Mihálik 

 

     Slovenský reprezentant Ján 

Velgos, Majster Slovenska, 

Majster Európy, Majster sveta, 

študuje v odbore hotelová 

akadémia a zároveň sa 

pripravuje v Klube silového 

trojboja a kulturistiky Matej 

Bardejov. V septembri 2016 v 

Las Vegas v USA obhájil všetky 

menované tituly a stal sa tak 

najsilnejším z najsilnejších 

dorastencov a juniorov na svete   

bez rozdielu hmotnosti a veku 

pretekára. 

 

 

Ján Velgos, najsilnejší 

z najsilnejších juniorov vo svete 

    Títo naši mladí športovci 

dosahujú vysoké méty, pretože 

majú svoj cieľ a každý deň 

vytrvalo trénujú vo svojich 

kluboch, aby ho naplnili. Títo 

mladí študenti nás učiteľov, 

trénerov i rodičov obdarúvajú 

svojimi výkonmi a úspechmi. 

A nás to veľmi teší.   

       Uvedomujeme si, že ani 

najdokonalejší priestor by nebol 

ničím bez tvorivých a aktívnych 

ľudí, ktorí ho zapĺňajú a živia. 

Faktom zostane skutočnosť, že 

Hotelová  akadémia má na 

takýchto ľudí šťastie. Má šťastie 

na odborne zdatných  
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pedagógov, ochotných tvrdo na 

sebe pracovať a formovať 

svojich žiakov. O takomto 

prístupe svedčia výsledky 

celoslovenského charakteru 

v oblasti ekonomiky, 

manažmentu a cestovného 

ruchu. 

 

Ľubka Hankovská na súťaži 

Bosákova cena 2016 

Ľubka Hankovská, žiačka 3. 

ročníka odboru medzinárodné 

obchodné vzťahy, postúpila 

medzi 20 finalistov česko-

slovenskej súťaže Bosákova 

cena 2016. Na pôde Národnej 

banky Slovenska prezentovala 

svoj podnikateľský plán s 

názvom Rezbárstvo - Foľta. 

 

 

D. Šinaľová a B. Šutorová 

(zľava) po obhajobe  

Môj projekt pre región 2016 

V celoslovenskom 

finále Môj projekt pre región 

2016 v Banskej Bystrici si 

žiačky odboru medzinárodné 

obchodné vzťahy III. A triedy 

Dominika Šinaľová a Beátka 

Šutorová pred odbornou porotou 

zloženou z pracovníkov SACR 

a Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja 

SR obhájili svoj projekt a 

získali 2. miesto. 

Žiačky 3. ročníka 

odboru medzinárodné obchodné 

vzťahy Radka Olejárová a Anka 

Paľuriková prezentovali našu 

školu v rámci 24. ročníka 

celoštátnej predajno-

prezentačnej výstavy 
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stredných odborných škôl. 

Naša škola si odniesla 1. miesto 

v rámci súťaže stredných 

odborných škôl. 

 

R. Olejárová a A. Paľuriková 

(zľava) na Celoštátnej výstave 

SOŠ 2016 

V apríli 2016 sa žiačky 

odboru manažment 

regionálneho cestovného ruchu 

zúčastnili prehliadky súťažných 

prác v krajskom kole 

Stredoškolskej odbornej 

činnosti. Evka Semanišinová a 

Zuzka Terazová získali 

v krajskom kole 2. miesto a 

v celoštátnom kole s prácou 

Stopy remeselnej minulosti 

obsadili 4. miesto. 

 

 

E. Semanišinová a Z. Terazová  

na Stredoškolskej odbornej 

činnosti 

 

      Dostali sme dary a prijali ich 

s radosťou a potešením. Každá 

akcia vyvolá reakciu. Ak tento 

princíp funguje, potom za 

všetko, čo dávame, príde 

odmena. Keď dostaneme 

darček, robí nás to šťastnými. 

Príprava daru vyžaduje čas, 

úsilie, kreativitu. Darujeme tak 

aj trochu zo seba. Podobný 

princíp sme uplatnili aj pri 

vzniku hudobno-speváckej 

skupiny Melody. Vytvorili sme 

podmienky, umožnili hodiny 

spevu, zabezpečili hlasových 

pedagógov, už štyri roky 

organizujeme vystúpenia. A 

Melody nás obdarúvajú. Nie 

materiálnymi darmi, ale svojimi 
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schopnosťami, zmyslovou 

krásou a rozdávaním radostného 

pocitu. Všade je o nich počuť, 

všade je ich vidieť: na pôde 

školy, na mestských 

a regionálnych udalostiach, ale 

aj mimo Slovenska, napríklad 

v poľskej Debici, na folklórnom 

festivale v Beloveži, počas 

Vianočných trhov v Bardejove, 

či pri príležitostných 

slávnostných udalostiach 

v Nemocnici sv. Jakuba, n. o. 

Za úspešné a zároveň zaujímavé 

považujeme i viacero 

spoločných vystúpení Melody 

s majstrom M. Dvorským. 

 

Melody počas Vianočných trhov 

2016 

       

 

Žijeme v časoch, keď mnohé 

rýchlo vzniká a mnohé veľmi 

rýchlo zaniká. Teší nás, že u nás 

v škole vieme vytvoriť 

podmienky pre osobný rast 

jednotlivcov i kolektívov. 

Myslím, že aj preto, že na našej 

pedagogickej pôde máme 

bohatú tradíciu mimoškolskej 

činnosti, ktorú dlhé desaťročia 

kolegovia vedia pretaviť do 

vynikajúcich výsledkov svojich 

študentov. A určite takýto 

prístup nie je bežný a ani 

samozrejmý. Dávajú kúsok zo 

seba, kúsok zo svojho voľného 

času. A oplatí sa. Dostávajú 

oveľa viac.  

      Ďakujem mojim kolegom, 

trénerom, rodičom a našim 

študentom. Prajem veľa radosti 

zo vzájomného obdarúvania.  

Autor článku:  

RNDr. Eva Čajková, PhD. 

Autor fotografií: Z archívu 

Hotelovej akadémie J. 

Andraščíka 
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Slovenská barmanská 
asociácia so svojou 

baristickou sekciou vedenou 
akreditovaným školiacim 
strediskom Academy of 

Coffee každoročne 
organizuje 6 – 7 kôl 

baristickej súťaže Slovak 
barista cup junior. V treťom 
a štvrtom kole ročníka 2017 
získal Stanislav Kost, študent 

Hotelovej akadémie Jána 
Andraščíka vynikajúce 

umiestnenia. 
Každý človek, labužník kávy, 
si určite chce vychutnať 
kvalitnú kávu, ktorú pripraví 
fundovaný a zručný odborník 
– barista. Hotelová akadémia 
Jána Andraščíka v Bardejove 
sa tiež zapája do 
organizovania baristických 
kurzov a súťaží v rámci 
Academy of Coffee 
a vychováva výborných 
baristov. O tom svedčí aj 
úspech Stanislava Kosta, 
ktorému sa v tomto ročníku 
darilo. V 3. kole baristickej 
súťaže Slovak barista cup 
junior 2017 v Piešťanoch 

získal 3. miesto z celkového 
poradia a zároveň si odniesol 
aj ocenenie za najlepšiu 
techniku pri príprave 
espressa, napriek silnej 
konkurencii 24 baristov zo 
Slovenska a Čiech. 
Čo motivovalo Stana, 
študenta odboru hotelová 
akadémia, aby sa stal 
baristom? 
„V minulom školskom roku 
som absolvoval baristický 
kurz, ktorý organizovala 
naša škola a Academy of 
Coffee. Keď moje pani 
učiteľky videli, že som zručný 
a zaujímam sa o baristiku, 
začali ma pripravovať na 
súťaž. Vtedy som si myslel, 
že už všetko o príprave kávy 
viem. Až neskôr som 
pochopil, že som iba na 
začiatku cesty baristu. 
Trénoval som ďalej viac ako 
rok a až potom prišli prvé 
úspechy,“ rozhovoril sa 
úspešný študent štvrtého 
ročníka. 
Stano vo svojej príprave 
pokračoval a v apríli 2017 sa 
zúčastnil 4. kola baristickej 
súťaže v Námestove, kde sa 
predstavilo 23 mladých 
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baristov v dvoch 
disciplínach: nastavenie 
mlynčeka a príprava 
espressa, cappuccina 
a voľného kávového nápoja. 
V tejto súťaži Stano Kost 
získal absolútne prvenstvo 
v kategórii nastavenie 
mlynčeka. 
„Táto kategória je 
najdôležitejšou pre baristu, 
pretože ak kávu zle namelie, 
výsledný produkt, naša káva 
je nekvalitný a zákazníkovi 
nebude chutiť. Pritom každý 
druh kávy si vyžaduje iné 
mletie kávy. Teda mlynček je 
pre baristu alfou a omegou 
úspechu,“ rozhovoril sa 
mladý barista. 
Čo hodnotia komisári pri 
baristickej súťaži? Okrem 
sústredenosti sa na prípravu 
kávových nápojov, každý 
súťažiaci musí komunikovať 
a obhajovať svoje nápoje 

pred degustačnou komisiou. 
Presnosť, rýchlosť, 
precíznosť, hygiena, 
komunikatívnosť každého 
z baristov boli hlavé body 
záujmu komisárov. 
„Súťaž bola náročná 
a zároveň krásna. 
Pripravovať a podávať kávu 
ma chytilo,“ konštatoval 
Stano, „v našom odbore, 
teda v gastronómii je 
v súčasnosti nevyhnutné 
vedieť pripraviť a podať 
kvalitnú kávu.“ 
Mladí baristi už dnes svojím 
záujmom a svojou odvahou 
byť lepšími zvyšujú kávovú 
kultúru na Slovensku. A my 
milovníci kávy vďaka nim 
môžeme zažiť ten pocit, keď 
nám našu kávu pripraví 
a podá skutočný barista. 
 
Mgr. Ľubica Michalíková 
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Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi cennými 
pripomienkami, radami a príspevkami do nášho 

časopisu. Radi sa v budúcnosti necháme inšpirovať 
témami na nové články. Vaše návrhy, pripomienky 

a názory nám môžeme poskytnúť prostredníctvom našej  
FB stránky. 

 
Hotelová akadémia Jána Andraščíka 

 

https://www.facebook.com/Hotelov%C3%A1-akad%C3%A9mia-J%C3%A1na-Andra%C5%A1%C4%8D%C3%ADka-Pod-Vinbargom-3-Bardejov-351934445154527/

