
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok  2016/2017  
 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z. z.  
 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje: 

Názov školy Hotelová akadémia Jána Andraščíka,  

Pod Vinbargom 3, Bardejov 

Adresa školy Pod Vinbargom 3, 085 01  Bardejov   

Telefónne číslo školy 

Faxové čísla školy 

054/472 38 30,  054/488 51 26 

054/ 472 24 90 

Internetová adresa školy 

Elektronická adresa školy 

www.habj.edupage.org 

skola@habj.sk 

Údaje o zriaďovateľovi školy Prešovský samosprávny kraj 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Odbor školstva  

Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 

Vedúci zamestnanci školy: Riaditeľka školy RNDr. Eva Čajková, PhD. 

Zástupkyňa RŠ Ing. Martina Šimcová 

Zástupkyňa RŠ pre PV Ing. Mária Schaderová 

Ekonómka školy Ing. Helena Ferková 

Údaje o Rade školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda Rady školy Ing. Zdenka Dziaková 

Zástupca ped. zam. školy Bc. Mária Klimkovská 

Zástupca neped.zam.školy Ing. Helena Ferková 

Zástupcovia rodičov Erika Reľovská 

Juraj Balaščák 

Marián Basa 

Zástupca žiakov Natália Nováková 

Zástupca zriaďovateľa MUDr. Andrej Havrilla 

Pavol Ceľuch 

Ing. Viliam Holeva 

Mgr. Ladislav Magyar 

PK vzdelávacej oblasti 

jazyk a komunikácia od 1. 

4. 2016 

Mgr. Ľubica Michalíková 

PK ostatných 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

Mgr. Magdaléma Regulová 

PK odborno-

ekonomických predmetov 
Ing. Renáta Akbariová 

PK odborných 

gastronomických 

predmetov 

MVDr. Katarína Vaľková 

 

 

http://www.habj.sk/
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§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami k 15. 9. 2016 

 

Študijný /učebný 

odbor 

denné štúdium 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Spolu 

tried 

Spolu 

žiakov 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5.ročník        

6323 K 

hotelová akadémia 

1 26 1 22 2 35 2 41 2 43 8 167 

6324 M man. reg. 

cest.ruchu 
0,5 16 0,5 11 0,33 11 0,33 9 - - 1,66 47 

6329 M 01 ob. a inf. 

služby  
- - - - 0,33 11 0,33 9 - - 0,66 20 

6444 K čašník-

servírka 
0,5 9 0,5 9 0,5 16 - - - - 1,5 34 

6445 K kuchár 0,5 13 0,5 12 0,5 13 1 18 - - 2,5 56 

2951 M výživa a 

šport 
0,5 14 0,5 21 0,33 11 0,33 9 - - 1,66 55 

Spolu 3 78 3 75 4 97 4 86 2 43 16 379 

Priemerný počet žiakov na triedu 23,69 

 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0 
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Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno -

vzdelávacími potrebami k 31. 8. 2017 

 

Študijný /učebný 

odbor 

denné štúdium 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

Spolu 

tried 

Spolu 

žiakov 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4.ročník 5.ročník        

6323 K 

hotelová akadémia 

1 24 1 22 2 34 2 40 2 42 8 162 

6324 M man. reg. 

cest.ruchu 
0,5 16 0,5 11 0,33 11 0,33 9 - - 1,66 47 

6329 M 01 ob. a inf. 

služby  
- - - - 0,33 11 0,33 8 - - 0,66 19 

6444 K čašník-

servírka 
0,5 9 0,5 8 0,5 15 - - - - 1,5 32 

6445 K kuchár 0,5 13 0,5 12 0,5 13 1 18 - - 2,5 56 

2951 M výživa a 

šport 
0,5 15 0,5 21 0,33 11 0,33 9 - - 1,66 56 

Spolu 3 77 3 74 4 95 4 84 2 42 16 372 

Priemerný počet žiakov na triedu 23,25 
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§ 2. ods. 1 d 

 

Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka SŠ, údaje o počte a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 

Študijný/učebný 

odbor 

Druh 

štúdia 

Dĺžka 

štúdia 

Počet 

plán. 

tried 

Počet 

prihlá- 

sených 

Úspešní 

v prijí

ma- 

com 

konaní 

Zapísaní 

v prijí- 

macom 

konaní 

k 30. 6. 

2016 

Počet 

tried 

k 

15. 9. 

2016 

Pristú

pili 

do 14. 

9. 

2016 

Počet 

žiakov 

k 15. 9. 

2016 

6323 K 

hotelová 

akadémia 

 

3A 

 

5 1 45 41 25 1 1 26 

6329 M 01 obch. 

a inf. služby 
3A 4 0 0 0 0 0 0 0 

6352 M obchod a 

podnikanie 
3A 4 0 0 0 0 0 0 0 

6324 M  

manažment reg. 

cest. ruchu 

3A 4 1 44 40 16 0,5 0 16 

6444 K 

čašník-servírka 

3A 4 0,5 21 19 9 0,5 0 9 

6445 K  kuchár 3A 4 0,5 29 24 12 0,5 1 13 

2951 M výživa a 

šport 
3A 4 1 26 22 13 0,5 1 14 

6444 H čašník, 

servírka 
3C 3 0 0 0 0 0 0 0 

6445 H kuchár 3C 3 0 0 0 0 0 0 0 

2964 H cukrár 3C 3 0 0 0 0 0 0 0 

 

Nenaplnené odbory: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, 2951 M výživa 

a šport 

   6323 K hotelová akadémia, 6444 K čašník, servírka, 6445 K kuchár 
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§ 2. ods. 1 e     

 
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v študijných odboroch 

R
o

čn
ík

 Počet 
Prospeli 

Neprospeli 

N
ek

la
si

fi
-k

o
v

a
n

í 

so zníž. 

stup. 

správania 

Počet 

vymeškaných 

hodín 

tried žiakov spolu 
s 

vyz. 
VD ost. spolu 

z 1. 

pred. 

z. 2 

pred. 

3 

a viac 

oprav. 

skúšky 

2. 3. 4. spolu 
z toho 

neospr. 

1. 3 77 76 9 21 46 1 0 0 1 0 0 0 0 1 6125 238 

2. 3 74 74 9 16 49 0 0 0 0 0 0 3 4 0 5531 195 

3. 4 95 94 13 16 65 1 0 0 1 0 0 9 1 3 8746 406 

4. 4 84 83 5 19 59 1 0 0 1 0 0 2 4 3 6329 857 

5. 2 42 42 7 5 30 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2408 194 

Spolu 16 372 369 43 77 249 3 0 0 3 0 0 17 12 7 29139 1890 

 

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

 

odbor: 6323 K hotelová akadémia 

 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2FJ 2RJ DEJ OBN BIO 

INF 

CHE 

NAN 

MAT TSV PVY EPP TOB OXH OXP ADK EKO 

I.H 2,67 1,79 - 1,94 2,67 - 2,04 1,42 1,00 2,33 2,46 1,00 2,79 2,58 2,58 2,42 1,79 - - 

II.H 2,86 2,27 - 2,65 - 3,0 2,55 2,14 2,23 2,68 2,5 1,23 2,77 2,55 - 2,73 1,55 2,82 3,00 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2RJ  PXV CTO OBN KAZ MNZ MAT TSV PVY EPP PXA CTB MKT ADK EKO 

III.H 2,5 1,88 - 2,25 2,75 1,38 2,63 1,94 1,56 2,31 2,81 1,0 2,38 2,19 1,00 2,44 2,56 2,81 2,5 

III.G 3,00 3,11 - 3,24 4,0 1,83 3,17 1,83 1,56 3,22 2,83 1,47 3,00 2,78 1,5 2,61 3,33 3,06 3,11 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2RJ MAT TSV API GOR EKO UCT HGM DAS PXA AZS CTB PVY SLK - 

IV.H 2,61 2,83 - 2,71 2,0 2,61 1,06 1,44 1,94 2,22 2,61 2,61 2,72 1,17 2,89 2,56 2,5 1,39 - 

IV.G 2,41 2,05 - 2,63 2,67 2,77 1,1 1,45 2,41 2,77 3,0 2,36 2,73 1,18 2,55 2,77 1,95 1,45 - 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2RJ 2AJ TSV API GOR EKO UCT HGM USP PRN NAN MKT ANK NJK MEG 

V.H 2,94 2,82 - 2,87 3,0 - 1,0 1,82 2,65 2,82 1,59 3,18 2,47 2,65 3,12 2,94 2,38 2,75 2,12 

V.G 2,96 2,35 2,5 2,47 2,5 1,88 1,25 1,68 2,52 2,92 2,52 2,84 2,96 2,44 2,4 2,72 2,35 2,13 3,04 
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odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

Trieda SJL 1AJ 1RJ 2NJ 2FJ 2RJ DEJ OBN BIO CHE MAT INF TSV TSF EKE BHP GOR KAZ SLK ADK 

I.A 2,31 1,71 3,0 2,00 2,29 2,5 1,69 1,56 1,00 2,13 2,5 2,0 1,0 2,06 2,13 1,5 2,5 1,69 1,44 2,44 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2FJ 2RJ DEJ OBN PXV DEK MAT API TSV TSF EKE MKT TSQ UCT ADK - 

II.A 2,73 2,0 3,0 2,33 - 2,8 2,0 2,27 1,45 2,18 2,73 1,64 1,25 2,09 2,45 2,45 1,82 2,91 2,27 - 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ PXA 2RJ PRN OBN MAT API TSV MNZ EKE HOT UCT DAS AZS GOR KGN RCU 

III.A 2,18 2,0 - 2,14 1,18 2,25 1,91 1,55 2,45 1,18 1,0 2,27 2,36 1,82 2,0 2,82 2,45 2,0 - - 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2RJ PRN MAT TSV SRQ EKE UCT USP AZS EKC KGN RCU GOR VCR - - 

IV.A 3,11 3,11 - 2,00 3,5 2,33 2,22 1,0 1,67 2,89 1,78 2,0 2,78 1,67 2,44 2,22 2,11 2,11 - - 
 

odbor: 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 
Trieda SJL 1AJ 2NJ 2RJ OBN MAT BSE IVT KDR MNZ MNP TSV EKE DAS UCT MEM OTZ SKQ ZPP PRN 

III.A 2,27 2,18 1,67 2,63 1,45 2,09 1,09 1,27 1,0 2,27 1,82 1,14 2,27 2,36 2,09 2,36 2,45 1,0 1,73 1,82 

Trieda SJL 1AJ IVT 2NJ 2RJ MAT TSV USP KDR EKE MNP UCT MEM OTZ SKQ ZPP PRN ZMP CPN - 

IV.A 2,75 3,0 1,13 2,33 3,0 1,75 1,0 2,75 1,0 2,63 1,0 1,75 2,38 2,13 1,0 2,0 1,38 2,13 1,38 - 

 

odbor: 6444 K čašník, servírka 
Trieda SJL 1AJ 1NJ 1RJ DEJ OBN CHE 

TEC 

SLK BIO MAT INF TSV EKO PVY TOB OVY HTP TEA ADX PXV 

I.C 3,67 3,5 3,5 1,0 3,11 3,44 3,56 3,0 2,0 3,11 2,0 1,5 3,33 3,78 3,56 2,11 3,44 2,78 - - 

II.C 3,25 3,29 2,0 - 2,5 2,75 3,0 - - 2,5 - 1,29 2,75 3,5 3,13 1,38 - - 3,25 2,25 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 1RJ OBN MAT API TSV EKO PVY TOB TEC OVY - - - - - - - 

III.C 2,87 2,33 3,0 3,33 2,73 3,07 2,13 1,0 2,47 3,07 2,47 2,93 1,07 - - - - - - - 

 

odbor: 6445 K kuchár 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 1RJ DEJ OBN CHE 

TOB 

SLK BIO MAT INF TSV EKO PVY TEC OVY HTP TEA ADX PXV 

I.C 3,23 2,5 3,0 3,67 2,85 2,62 3,15 2,31 1,69 2,69 1,62 1,0 3,0 3,15 3,0 1,23 3,0 2,77 - - 

II.C 3,5 3,29 2,8 - 2,83 2,67 2,75 - - 2,67 - 1,25 2,83 3,0 2,67 1,58 - - 3,33 2,17 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 1RJ OBN MAT API TSV EKO PVY TEC TOB OVY CTO CTC IOD RMG USP ZYU - 

III.C 3,69 2,6 4,0 3,5 3,23 2,92 2,46 1,31 3,46 3,77 3,23 2,92 2,08 – - - - - - - 

IV.F 3,5 3,2 3,13 - - 2,72 2,33 1,61 3,17 3,22 3,22 3,17 1,94 3,0 3,0 2,56 3,06 2,89 3,28 - 

 

odbor: 2951 M výživa a šport 
Trieda SJL 1AJ 2FJ 2RJ 2NJ CHE BIO DEJ INF MAT EKE OBN PPB SRL SQS TEA  HOQ TSV VDA ZDR 

I.A 2,93 3,07 3,0 3,4 2,67 2,67 1,47 2,67 1,67 2,73 2,2 1,93 1,0 1,67 1,0 2,73 2,53 1,07 3,07 2,0 

Trieda SJL 1AJ 2RJ 2NJ APC BAM DEJ API MAT EKE OBN 

 

PPB SRL SQS 

 

TVZ  PXV TSV VDA ZDR 

 

VWS 

ZZS 

II.A 2,95 2,33 3,3 2,45 2,57 2,9 1,95 2,1 2,29 2,38 1,95 1,0 1,52 1,0 2,0 1,38 1,0 2,67 1,9 2,1 

2,0 
Trieda SJL 1AJ 2RJ 2NJ APC PAV PXA MAT EKE OBN 

 

PPB SRL SQS 

 

PSM  ZZS TSV VDA ZDR 

 

VWS - 
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III.A 3,0 2,82 3,67 2,13 1,82 1,64 1,45 3,0 2,73 2,09 1,0 1,73 1,0 1,73 1,36 1,0 2,73 1,82 1,82 - 

Trieda SJL 1AJ 2RJ 2NJ APC ADX 1NJ USP MAT EKE PPB SRL SQS 

 

PSM  HOQ TSV VDA ZDR 

 

- - 

IV.A 3,67 2,13 3,5 3,0 3,0 3,22 4,0 3,33 2,56 3,0 1,0 2,11 1,0 3,0 2,89 1,0 2,78 1,44 - - 

 

Spolu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu 

priemer 

Študijné 

odbory 

2,33 2,40 2,27 2,32 2,49 2,36 

 

Výsledky externej časti MS a PFIČ MS 

Predmet 
Úroveň 

Počet 

žiakov 

PFIČ 

v % 

Úspešnosť EČ 

v % 

Národný 

priemer 

ANJ B1 63 60,95 48,62 57,0 

NEJ B1 22 52,05 32,11 42,7 

RUJ B1 1 30,00 30,00 49,7 

SJL - 86 64,24 45,88 57,6 

 

Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

Povinné predmety 

Predmet Spolu 1 2 3 4 5 MS 

nekonali 

Priemer 

predmetu 

Slovenský jazyk a literatúra 86 17 24 41 3 0 1 2,35 

Anglický jazyk  - úroveň B1 62 18 16 28 0 0 1 2,16 

Nemecký jazyk  - úroveň B1 22 5 5 11 1 0 0 2,36 

Ruský jazyk – úroveň B1 1 0 0 1 0 0 0 3,00 

Teoretická časť odbornej 

zložky 

86 20 26 35 4 0 1 2,27 

Praktická časť odbornej 

zložky 

86 18 38 25 5 0 0 2,20 

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky 

Nemecký jazyk – úroveň B1 1 1 0 0 0 0 1,0 
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§ 2. ods. 1 f  

 

Zoznamy študijných a učebných odborov a ich zameranie, ktoré sú 

zaradené v zozname študijných a učebných odborov 

 

2951 M výživa a šport 

2964 H cukrár  

6323 K hotelová akadémia 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 

6352 M obchod a podnikanie 

6411 K 01 prevádzka obchodu – vnútorný obchod  

6421 K spoločné stravovanie  

6442 K 01 obchodný pracovník – potravinársky tovar  

6444 H čašník, servírka  

6444 K čašník – servírka 

6445 K kuchár 

6445 H kuchár  

6460 H predavač 

 

Zoznam  študijných a učebných odborov,  v ktorých sa zabezpečuje 

výchova a vzdelávanie v hodnotenom školskom roku s uplatňovanými 

učebnými plánmi 
 

P.č. Študijný, učebný odbor Uplatňovaný  učebný  plán 

1. 6323 K hotelová akadémia pre 5. ročník Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – hotelová akadémia  

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 

15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3-913 

s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým 

ročníkom 
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2. 6323 K hotelová akadémia pre 1. – 4.  ročník Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – hotelová akadémia II 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

3. 6324 M manažment reg. cest. ruchu pre 1. – 

4. ročník 

Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Podnikanie 

v obchode a cestovnom ruchu – manažment 

regionálneho cestovného ruchu II 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

4. 6329 M 01 obchodné a informačné služby – 

medzinárodné obchodné vzťahy pre 3.- 4.  

ročník 

Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Medzinárodné 

podnikanie 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

5. 6444 K čašník-servírka pre 1. – 3 .ročník Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – čašník, servírka 4 II 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

6. 6445 K kuchár pre 1. – 4. ročník Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – kuchár 4 II 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 
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7. 2951 M výživa a šport pre 1.- 4. ročník Štátny vzdelávací program: 29 Potravinárstvo 

Školský vzdelávací program: Výiva a šport – 

zdravý životný štýl 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 

2013-762/1735:1-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

 

§ 2. ods. 1 g  

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

Pracovný pomer Počet učiteľov Počet 

majstrov 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov 

Počet spolu 

TPP 30 6 20 56 

DPP 2 - 1 3 

z toho so zníženým 

úväzkom 

3 1 - 4 

ZPS - - 1 1 

Na dohodu 4 - 5 9 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

Počet kvalifikovaní nekvalifikovaní spolu Poznámka 

Učiteľov 
35 1 36 - iné ako požadované  vzdelanie 

Majstrov OV 6 - 6  

 

Predmety vyučované  nekvalifikovane 

Počet tried Predmet Počet hodín  týždenných 

1 DEK 2 

3 BIO 1 
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5 PRN 1 

1 BHP 1 

8 KMM, SLK, KAZ 1 

2 PXV 1 

6 TOB, CTB 3 

2 TCJ 5 

2 KDR, SKQ 1 

1 BAM 1 

4 ZDR 1 

2 INF 2 

 

 

§ 2. ods. 1 h  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Forma vzdelávania Počet  absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 22 - 

2. atestácia 4 - 

DPŠ 17 - 

Bakalárske štúdium – MOV 6 - 

Vysokoškolské štúdium 36 - 

Špecializačné inovačné štúdium : 

Národné projekty ESF   

Priebežné vzdelávanie MPC 

 

0 

14 

 

- 

6 

Špecializačné kvalifikačné 

štúdium 

2 - 

Štúdium manažmentu 4 - 

Doktorandské štúdium 1 - 
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§ 2. ods. 1 i  

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Prehľad o účasti žiakov na súťažiach a olympiádach 
 

Názov súťaže Počet 

žiakov 

Okresné  

Obvodné 

kolo 

Krajské 

kolo 

Národné 

kolo 

Medzinárodn

é kolo 

Hviezdoslavov Kubín 26 7 - - - 

Čo mi dáva pieseň alebo Ako 

sme vnímali poppoéziu  

52 - - - - 

Vansovej lomnička 15 3 - - - 

Olympiáda ANJ 21 1 - - - 

Olympiáda NEJ 15 2 - - - 

Súťaže v oblasti telovýchovy 

a športu  

189 130 44 9 - 

Olympiáda ľudských práv 18 - 1 - - 

Matematická olympiáda 

PANGEA  

31 - - - - 

Matematický klokan 14 - - - - 

Gastronomické súťaže 86 - - 7 7 

SOČ 17 1 1 - - 

Mladý tvorca 2017 18 - - 2 - 

Junior Achievement Slovensko 12 1 1 1 - 

Maturita v knižnici 21 5 - - - 

Súťaž v písaní na PC 34 - - - - 

Zdravotnícka súťaž 14 6 - - - 
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Aktivity školy a reprezentácia školy na verejnosti  

  

I. ODBORNÉ: 

1. Prezentačné akcie 

a) v Ľudovej jedálni 

b) v priestoroch školy 

c) mimo priestorov školy 

2. Súťaže 

a) olympiády 

b) odborné gastronomické 

c) odborné ekonomické 

d) matematické 

e) športové 

f) kultúrne     

3. Kurzy (pre žiakov) 

4. Hospodársky týždeň 

5. Junior Achievement Slovensko 

6. Besedy a prednášky 

 

II. PROGAGAČNÉ 

1. Publikačná činnosť 

2. Informačno-propagačné ponuky 

3. Informačné slovné a fotodokumentačné propagačné materiály 

4. Webová stránka školy 

5. Fotodokumentácia 

6. Kronika 

7. Deň otvorených dverí 

 

III. CHARITATÍVNE 

1. Zbierky 

2. Návštevy 

3. Darovanie krvi 

 

IV. KULTÚRNE 

 1. Melody – hudobno- spevácke zoskupenie 

 2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení 

 3. Tematické exkurzie 

 4. Výtvarné a fotografické práce 

 5. Návštevy výstav, múzeí 
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I. ODBORNÉ 

1. Prezentačné akcie 

a) V Ľudovej jedálni:  

- Dni zručnosti 

- Barmanský kurz 

- svadby 

- stužkové slávnosti 

- plesy 

- recepcie 

- slávnostné akcie 

- školské reprezentačné akcie 

- výstava slávnostných tabúľ 

b) v Jedálni Pod Vinbargom  

- Bardkontakt 

- Deň otvorených dverí  

- svadby 

- stužkové slávnosti 

- plesy 

- recepcie 

- slávnostné akcie 

- školské reprezentačné akcie 

- výstava slávnostných tabúľ 

- rout pre rodičov a priateľov IV.H a IV.G (27. 1. 2016) 

- Reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka (20. 1. 

2017) 

- dňa 15. 2. 2017 trieda III.H (Vaľková) a 22. 2. 2017 trieda III.G 

(Štrausová) zorganizovali slávnostný banket pre rodičov, na ktorom 

si mohli precvičiť a preskúšať vedomosti a zručnosti nadobudnuté na 

hodinách praktickej prípravy  

- dňa 17. 2. 2017 sa konal školský ples študentov Hotelovej akadémie 

Jána Andraščíka v Bardejove, organizátormi bola III.A trieda pod 

vedením Mgr. Gracovej, Ing. Akbariovej s veľmi dobrým ohlasom u 

študentov 

- dňa 19. 5. 2017 sa konala rozlúčka žiakov končiacich ročníkov IV.A, 

IV.F, V.H, V.G so školou  

-  rodičovské združenie začínajúcich prvých ročníkov  

- Slávnostné rodičovské združenie pre rodičov – podávanie kávy a 

dezertu I. H 

c) V priestoroch školy 

- Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 

- dňa 27. 10. 2016 sa konala prednáška o pive a kurz o čapovaní piva 

seminár pre študentov IV.H a IV.G triedy - s Dr. Pírím a Tinšmidom 

– zástupcami pivovaru TOPVAR, a.s. 
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- dňa 8. 11. 2016 sa uskutočnilo celoškolské rodičovské združenie v 

jedálni Pod Vinbargom za účasti 130 rodičov 

- uskutočnené stužkové slávnosti: 4. 11. 2016 (IV.A – RNDr. 

Krumlovská), 12. 11. 2016 (V.G – Mgr. Sidorjaková, 18. 11. 2016 

V.H – Ing. Mačejová) – na veľmi dobrej úrovni, odovzdávanie 

štužiek IV.F trieda Ing. Kriššová (11. 11. 2016) 

- slánostná imatrikulácia študentov dňa 11.11.2016 na Mestskom úrade 

Bardejov (I.A, I.H, I.C) s doplnkovým programom v telocvični 

HAJA 

- bezpečnostno-preventívna akcia Policajného zboru v Bardejove v 

rámci projektu „Čisté školy“ prebehla na škole dňa 19.10.2016 v II.C 

a IV.G triede - negatívne zistenie 

- dňa 20. 1. 2017 sa konal na škole 8. reprezentačný ples Hotelovej 

akadémie Jána Andraščíka v Bardejove   

- v dňoch 23. – 27. 1. 2017 sa uskutočnil hospodársky týždeň pre 

žiakov III.A (20 žiakov) s lektorkou Ing. Helenou Harausovou, PhD. 

- dňa 2. 3. 2017 sa uskutočnil workshop finančnej gramotnosti pod 

názvom BYŤ FINANČNE GRAMOTNÝM JE "IN"! Študenti 

pripravili pre deviatakov ZŠ deň zameraný na získanie finančných 

vedomostí a zručností. Pozvanie prijalo 13 základných škôl. Víťazom 

prípadovej štúdie sa stala ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove. 

- PČ OZ MS  

- Deň otvorených dverí 24.11.2016 

- Imatrikulácia prvákov 

- Deň učiteľov 

- Slávnostné rodičovské združenie I.C a I.H s podávaním kávy 

a múčnika 

d) Mimo priestorov školy 

- 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. Žiaci mohli ochutnať 

mrkvové, zelerové a cviklové čipsy, tekvicovo-škoricové bábovky, 

cuketové tyčinky, ovocnú kožu a mnoho ďalších zaujímavých jedál. 

- dňa 14.12.2016 študenti II.A triedy študijného odboru manažment 

regionálneho cestovného ruchu navštívili ZŠ na Komenského ulici a 

predviedli žiakom na vyučovacej hodine animačné aktivity. 

- Žiačky z odboru výživa a šport opäť ocenené v ženskej jedenástke. O 

zložení premiérovej jedenástky rozhodli hlasy trénerov ženských 

reprezentačných tímov, trénerov klubov 1. ligy žien, členov komisií 

ženského futbalu a zástupcov SFZ. Na dvadsiatich anketových 

lístkoch sa objavili mená 36 futbalistiek. Vyhlasovateľom a 

organizátorom ankety je Slovenský futbalový zväz. Titul "Talent roka 

2016" získala, tak ako v minulom roku stredopoliarka Mária 
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Mikolajová (Partizán Bardejov), žiačka Hotelovej akadémie Jána 

Andraščíka odboru výživa a šport. 

- Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského dňa 26. júna 2017 

zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja ocenili 

najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl. Ocenenou 

žiačkou a držiteľkou plakety Lux mentium - Svetlo poznania bola 

žiačka 3. ročníka Hotelovej akadémie Jána Andraščíka Ľuboslava 

Hankovská. Ľuboslava sa aktívne zapája do mnohých súťaží ako 

Bosákova cena, či stredoškolská odborná činnosť, pracuje v školskom 

časopise Hotelieri. Aktívna je aj v speváckej skupine Melody. Školu 

a mesto reprezentuje na rôznych kultúrnych podujatiach. Ocenenie 

Žiak roka 2017 - Ocenenie Lux mentium 2017 si prevzala  z rúk 

predsedu PSK MUDr. Chudíka. 

- odborná prednáška pre pracovníčky LD B. Kúpele „Obsluha pri stole 

hosťa“ (Kačmaríková) 

- slávnostné prijatie študentov prvých ročníkov na Mestskom úrade v 

Bardejove  a imatrikulácia študentov (I.A, I.H, I.C) dňa 11.11.2016 a 

realizované aktivity žiakmi III.A s doplnkovým programom v 

telocvični HAJA  

 

2. Súťaže 

a) Olympiády 

- Školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa dňa 22.11.2016 zúčastnilo 

21 žiakov. Študenti súťažili v kategórii 2D, kde preukázali svoje vedomosti a 

zručnosti. Súťažiaci boli otestovaní nielen z gramatických aspektov jazyka, ale 

museli preukázať aj svoje komunikačné zručnosti v dialógu s komisiou či pri 

opise obrázku.   Najlepšie výsledky v kategórií 2D dosiahli: 

- 1. miesto  Alexandra Štefanovová  IV.A 

- 2. miesto  Silvia Chovancová - I. A  

- 3. miesto  Lukáš  Katinger - III. G         

 

- Olympiáda v nemeckom jazyku sa konala 23.11.2016. Školského kola sa 

zúčastnilo 15 žiakov 1. až 5. ročníka v dvoch vedomostných úrovniach. Porotu 

tvorili a odpovede hodnotili Mgr. Mária Mudrová, Mgr. Anna Bačová a Mgr. 

Magdaléna Regulová. Úlohy pre súťažiacich pozostávali z posluchu textu s 

porozumením, čítania textu, popisu obrázka a konverzácie na zadanú tému. Po 

úspešnom priebehu v priateľskej a milej atmosfére sa na stupne víťazov 

nakoniec postavili títo úspešní jazykoví olympionici:  

- Kategória 2A: 

- 1. miesto  Alzbeta Šepitková  I.H  

- 2. miesto  Silvia Chovancová I.A 

- 3. miesto  Klaudia Vargovčíková – II.C.     

- V kategórii 2B dosiahli: 
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- 1. miesto  Martina Zakuťanská IV.G 

- 2. miesto  Vanesa Stašeková III.A 

- 3. miesto  Beáta Koncová V.G.   

 

- Víťazi prvých miest postúpili na obvodné kolo olympiády v ANJ bez 

postupujúceho umiestnenia. a NEJ s postupom na krajské kolo,  

- 18. januára 2017 sa v Hotelovej akadémii  J. Andraščíka konal 27. ročník 

okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. Študenti si zmerali svoje sily 

v štyroch kategóriách: 2A, 2B, 2C2 a 2D. V kategórii 2D získala 3. miesto  

Alexandra Štefanovová IV.A.  

- 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. Súťažilo sa v 3 

kategóriách: 2A, 2B a 2D. Za okres Bardejov v kategórii 2A dosiahli: Alžbeta 

Šepitková – I.H. V kategórii 2B 2. miesto Martina Zakuťanská zo  IV. G 

triedy. Do krajského kola postupujú žiačky Martina Zakuťanská zo  IV. G 

triedy a Alžbeta Šepitková z I. H triedy.  

- Krajské kolo v OAJ (15. 2. 2017) – bez účasti zástupcov školy a krajské kolo 

ONJ (16. 2. 2017) – bez umiestnenia 

- Dňa 8. 2. 2017 sa zúčastnila študentka II. A triedy Ľuboslava Hankovská v 

Prešove krajského kola olympiády ĽP na 14. mieste, ako jedna z najlepších 

medzi SOŠ po gymnáziách, školského kola sa zúčastnilo 18 žiakov. 

- dňa 4. 5. 2017 sa konala súťaž v okresnej knižnici Dávida Guttgesella Bardejov 

„Maturita v knižnici“, umiestnenie našej školy 5. miesto  

 

b) Odborné – gastronomické 

- v dňoch 6. – 7. 10. 2016 sa konala súťaž SLOVAK BARISTA CUP Junior 

2016 v Námestove – zúčastnená Karin Popovcová z V.H (MVDr. Dubivská)   

- 10.11.2016 sa v Prešove konal 24. ročník súťaže EUROCUP 2016  - 

medzinárodna barmanská súťaž juniorov Eurocup 2016, Náš súťažný tím 

tvorili žiačky odboru hotelová akadémia: štvrtáčka Martina Maníková a 

tretiačka Natália Nováková. Barmanskú súťaž organizovala už po 24-krát 

Hotelová akadémia v Prešove. Obidve žiačky sa umiestnili v bronzovom 

pásme. 

- dňa 24.11.2016 sa na pôde Hotelovej akadémie Jána Andraščíka konal 6. 

ročník somelierskej súťaže. Je to školská súťaž, v ktorej si svoje zručnosti 

overia študenti 3. ročníka odboru hotelová akadémia v príprave a servírovaní 

rôznych druhov nápojov. Súťažilo sa v dvoch disciplínach:  

- a) príprava miešaných nápojov 

-  b) otváranie šumivého a červeného vína. 

- Víťazi somelierskej súťaže : 

- Absolutný víťaz – Michaela Lešková III.H 

- Absolutný víťaz – Peter Andrejčák III.G 

- Otváranie červeného vína – Erik Hažlinský – III. G  
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- Príprava miešaných nápojov – Klára Kataníková III.H 

- Svoje zručnosti študenti odprezentovali pred verejným publikom, hlavne 

učiteľov a žiakov základných škôl, ktorí navštívili deň otvorených dverí na 

našej škole. 

- 9. februára 2017 škola zorganizovala 4. ročník baristickej súťaže Bardejovský 

barista. Po druhýkrát bola spoluorganizátorom súťaže akreditované školiace 

stredisko Academy of coffee s odborným garantom p. Oldřichom Holišom. 

Súťaž bola zaradená do sérií baristických súťaží „Slovak Barista cup junior 

2017“. Do Bardejova zavítali súťažiaci z hotelových akadémií a stredných 

odborných škôl z celého Slovenska. Celkovo súťažilo pred odbornou porotou 

21 žiakov. Domácu školu zastupoval Stanislav Kost, žiak 4. ročníka odboru 

hotelová akadémia, pod odborným vedením MVDr. Lenky Dubivskej. 

Súťažiaci prezentovali svoje zručností v nastavení mlynčeka, príprave 

espressa, cappuccina a voľného miešaného nápoja. Receptúry si študenti 

pripravovali sami. Na správnosť a regulárnosť všetkých zásad dohliadali 

technickí a degustační komisári. Hodnotila sa chuť, vôňa, aróma, technika a 

príprava nápoja. Stanislav Kost sa umiestnil na krásnom 3. miesto z celkového 

počtu 21 študentov. Na celkovú správnosť výsledkov a plynulosť súťaže 

dohliadali: coffeológ Oldřich Holiš, technickí komisári Kamil Kováč a 

Oldřich Holiš ml., degustační komisár Jozef Nemeth a riaditeľka Academy of 

coffee p. Nikoleta Šalmíková. 

- 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 prvého 

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. 

- dňa 24. 4. – 25. 4. 2017 Slovenská barmanská asociácia so svojou baristickou 

sekciou vedenou akreditovaným školiacim strediskom Academy of Coffee v 

spolupráci so SSOŠ EDUCO Námestovo zorganizovalo 4. kolo baristickej 

súťaže "SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR 2017" v Námestove. V súťaži sa 

stretlo 23 mladých baristov zo stredných odborných škôl a hotelových 

akadémií z celého Slovenska. Súťažiaci sa predstavili v dvoch disciplínach. 

Nastavenie mlynčeka a príprava dvakrát espresso, dvakrát cappuccino a 

dvakrát voľný nápoj, v ktorých základ muselo byť espresso. Okrem 

sústredenosti sa na prípravu svojich kávových nápojov, každý súťažiaci 

komunikoval a obhajoval svoje nápoje pred degustačnou komisiou. Presnosť, 

rýchlosť, precíznosť, hygiena, komunikatívnosť každého z baristov boli 

hlavné body záujmu komisárov. Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka 
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reprezentovala žiačka prvého ročníka odboru hotelová akadémia Emília 

Vujčíková a žiak štvrtého ročníka Stanislav Kost. Stanislav Kost získal 

absolútne prvenstvo v najnáročnejšej kategórii - nastavenie mlynčeka. 

 

c) Odborné – ekonomické 

- pri príležitosti Národného týždňa na podporu ekonomiky Slovenska, ktorý 

prebiehal v dňoch od 10. októbra 2016 do 16. októbra 2016 sa uskutočnila 

súťaž s názvom „Pýtajme si slovenské“, ktorá spočívala v zozbieraní čo 

najväčšieho počtu obalov z ľubovoľných produktov. Muselo ísť len o obaly od 

slovenských výrobkov. Každý obal mal byť označený slovenským znakom 

alebo vyrobený slovenskou firmou. Trieda s najvyšším počtom obalov vyhrala 

vecné ceny od regionálnych výrobcov. Takýmto uvedomelým 

spotrebiteľským prístupom podporujeme našich poľnohospodárov a výrobcov, 

ktorí môžu následne zvyšovať zamestnanosť v našej krajine. Takáto podpora 

slovenskej ekonomiky bude mať úspech za predpokladu,že sa do nej zapojí čo 

najväčší počet občanov Slovenska. Víťazom a odmenenou triedou bola trieda 

5. G, ktorej žiaci v priebehu týždňa vyzbierali až 1416 obalov, čo je 56,64 na 

1 žiaka. 

- školské kolo SOČ sa konalo dňa 28. 2. 2017, spomedzi 17 súťažných prác do 

krajského kola postupuje Ľuboslava Hankovská s prácou Podpora tradičného 

remesla - drevorezbárstvo. Krajské kolo SOČ sa bude konať 31.3.2017 v 

Starej Ľubovni.   

- 31. marca 2017 sa konalo krajské kolo stredoškolskej odbornej činnosti v 

Starej Ľubovni. Víťazná práca Podpora tradičného remesla - drevorezbárstvo 

– žiačka Ľuboslava Hankovská sa umiestnila na 4. mieste  

- dňa 2. 3. 2017 sa uskutočnil workshop finančnej gramotnosti pod názvom 

BYŤ FINANČNE GRAMOTNÝM JE "IN"! Študenti pripravili pre 

deviatakov ZŠ deň zameraný na získanie finančných vedomostí a zručností. 

Pozvanie prijalo 13 základných škôl. Víťazom prípadovej štúdie sa stala ZŠ na 

Wolkerovej ulici v Bardejove. 

- dňa 30. 3. 2017 sa konala súťaž v písaní na PC, táto súťaž pozostáva z 10 

minútového odpisu textu na presnosť a rýchlosť. Prebehla v dvoch 

kategóriach. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov z tried I. A, II. H (v 1. kategórii) a 

21 žiakov z tried II. A, III. A, III. G, III. H, IV.H, IV.G (v 2. kategórii). Na 

prvých troch miestach v 1. kategórii sa s nasledujúcimi výsledkami umiestnili 

títo žiaci: 

- 1. miesto   Kosť Sebastián, II. H trieda       

- 2. miesto   Orthová Klaudia  I. A trieda   

- 3. miesto   Pillárová Monika, II. H trieda 

- Kritériám súťaže ešte vyhovelo 6 prác.   

- Na prvých troch miestach v 2. kategórii sa s nasledujúcimi výsledkami 

umiestnili žiaci:   

- 1. miesto   Knapová  Daniela, IV. A trieda     

- 2. miesto   Niščák Miroslav, IV. G trieda          
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- 3. miesto   Kusavová Zuzana, III. G trieda  Kritériám súťaže ešte vyhovelo 9 

prác. 

- dňa 25. – 28. 4. 2017 výstavisko Nitra súťaž Mladý tvorca 2017 – celoštátna 

súťaž TOP turistická destinácia Slovenska – 4. miesto (Michalčinová, 

Sobeková, Chomová) 

 

d) Matematické (prírodovedné) 

- matematická olympiáda Pangea – celoslovenská súťaž. Matematická 

olympiáda pre stredné školy. Zúčastnili sa jej študenti 1., 2. a 3. ročníkov. 

Nezískali však potrebný počet bodov na postup do medzinárodného kola.  

- matematický klokan – celoslovenská súťaž, zúčastnilo sa 14 študentov z 1. 

a 2.ročníka. Neumiestnili sme sa medzi 20 % najlepších riešiteľov. Žiaci 

dostali diplomy za účasť.  

- dňa 17. 5. 2017 sa žiaci študijného odboru výživa a šport zúčastnili Územnej 

súťaže Družstiev prvej pomoci žiakov škôl bardejovského a 

staroľubovnianskeho okresu, ktoré sa konalo v rekreačnom zariadení 

Mníchovský potok, organizovaného Slovenským Červeným krížom, ÚzS 

Bardejov. Reprezentovali nás žiaci:  Denisa Mochnacká, Chiara Benková 

Rybárová, Simona Kalakajová, Peter Voško, Ľubomír Zajac, Dávid Scholtéz. 

Umiestnili sa na 5. mieste. 

 

e) Športové 

- 08. 09. 2016 - účelové cvičenie pre II. ročníky II.A, II.H, II.C 

- 09. 09. 2016 - účelové cvičenie pre I. ročníky I.A, I.H, I.C 

- zrealizovaný v mesiaci september 2016 (12. 9. 2016 – 14 9. 2016), žiaci ktorí 

sa nezúčastnili, ho budú konať v nasledujúcom šk. roku 2017/2018 

- dňa 27. 9. 2016 sa konala športová súťaž – Cezpoľný beh žiakov ZŠ a SŠ, 

umiestnenie: Havranová Monika III.A obsadila 1. miesto a postúpila do KK, 

Mazurová Michaela IV.A 3. miesto, Bochinová Timea III.A 4. miesto, 

družstvo dievčat obsadilo 1. miesto. Marton Filip I.H obsadil 2. miesto, Geci 

Martin III.A 2. miesto, Jozef Majda II.H 6. miesto, družstvo chlapcov obsadilo 

1. miesto.   

- dňa 13. 10. 2016 sa žiaci zúčastnili KK v cezpoľnom behu, bez umiestnenia 

- 8.11.2016 sa konalo okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl v športovej 

hale Hotelovej akadémie Jána Andraščíka (HAJA organizátor), spomedzi 

šiestich stredných škôl si krásne prvé miesto vybojovali žiaci Hotelovej 

akadémie Jána Andraščíka, postúpili do krajského kola vo futsale dňa 15. 

novembra 2016 v Prešove.  

- Dňa 15.11.2016 sa v športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnili 

Majstrovstvá Prešovského kraja vo futsale žiakov stredných škôl. Kvalitnými 

výkonmi a príkladnou reprezentáciou školy si žiaci vybojovali víťazstvo, ktoré 

ich kvalifikovalo spomedzi desiatich zúčastnených stredných škôl na 

Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v jarných mesiacoch 

druhého polroka školského roka 2016/2017 v Detve. Víťazné družstvo 
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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.  

- 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. Dievčatá postupne zvíťazili so SSOŠ 4:1 na 

sety, s GLS 4:0, so SŠŠ 4:0 a vo finále si poradili rovnako 4:0 so SG. Dievčatá 

postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Sabinove. 

- Dňa 6. 12. 2016 sa v našej škole uskutočnil Mikulášsky medzitriedny futsalový 

turnaj, ktorý organizovali naši žiaci zo IV. A triedy odboru výživa a šport. 

Turnaja sa zúčastnilo deväť tried: I. A, I. C, II. A, II. H, III. A, III. H, IV. A, 

IV. F, V. G, V. H. Hralo sa v dvoch skupinách - každý s každým. Prvý dvaja 

postupovali zo skupín do semifinále. V prvom semifinálovom zápase sa stretli 

triedy VI. A a I. A, kde IV. A trieda vyhrala 2 : 0 a postúpila do finále. V 

druhom semifinálovom zápase sa proti sebe postavili II. A a V. G/H, kde sa 

zápas v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 0 : 0 a o postupujúcom 

museli rozhodnúť pokutové kopy. Tie lepšie zvládla V. G/H (2 : 3) a postúpila 

do finále. V zápase o tretie miesto bola úspešnejšia I. A trieda, ktorá porazila 

II. A až na pokutové kopy (3 : 2). Vo finálovom zápase bola úspešnejšia a 

celkovým víťazom sa stala trieda IV. A, ktorá porazila triedu V. G/H 4 : 0. 

Poradie:  

 1. IV. A 

 2. V. G/H 

 3. I. A 

 4. II. A 

- Predvianočný futsalový turnaj žiakov ZŠ v Hotelovej akadémii Jána 

Andraščíka: dňa 16. 12. 2016 sme zorganizovali futsalový turnaj pre žiakov 

ZŠ, na ktorom sa zúčastnili: ZŠ Bartolomeja Krpelca, ZŠ Pod Vinbargom, CZŠ 

sv. Egídia, ZŠ Raslavice. Po vzájomných zápasoch si 1. miesto vybojovala ZŠ 

Bartolomeja Krpelca, 2. miesto ZŠ Pod Vinbargom a 3. miesto ZŠ Raslavice. 

- dňa 16. 12. 2016 sa žiaci zúčastnili volejbalového turnaja dvojíc, dievčatá 

(Dykiová, Guteková) obsadili 4. miesto.  

- LVVK v čase od 6.2.-10.2.2017 v Tatranskej Lomnici (Štrausová, Molčan, 

Želinský + zdravotník p. Barilíková). 

- obvodné kolo žiakov v bedmintone dňa 20. 2. 2017 Súkromné gymnázium 

Bardejov – družstvo chlapcov sa umiestnilo na 3. mieste, družstvo dievčat  sa 

umiestnilo na 1. mieste, postup do krajského kola, ktoré sa konalo dňa 

28.2.2017 v Poprade. Dňa 28. 2. 2017 sa v Sportcentre Zámoček Poprad-

Matejovce uskutočnilo krajské kolo dievčat a chlapcov v bedmintone. Naše 

žiačky Simona Kalakajová a Anna Valancová (II. A trieda) pri veľmi silnej 

konkurencii obsadili 4. miesto. 
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- obvodné kolo chlapcov vo florbale dňa 21. 2. 2017 na SPŠ Bardejov – 

družstvo chlapcov sa umiestnilo na 1. mieste, postup do krajského kola, ktoré 

sa uskutoční v marci 2017 v Prešove. 

- obvodné kolo dievčat vo florbale dňa 22. 2. 2017 na SPŠ Bardejov – družstvo 

dievčat sa umiestnilo na 1. mieste, postup do krajského kola, ktoré sa 

uskutoční v marci 2017 v Prešove. 

- krajské kolo v stolnom tenise dievčat: žiačky Nikola Vagaská (III. A), Simona 

Kalakajová, Anna Valancová (II. A) a Dominika Šestáková (I. A) sa dňa 21. 3. 

2017 v Šarišských Michaľanoch zúčastnili krajského kola v stolnom tenise 

dievčat. Po vyrovnaných zápasoch s Popradom a Sninou sa nám nepodarilo 

postúpiť do finálovej skupiny. 

- dňa 14. 3. 2017 v rámci Športového dňa školy sa v Hotelovej akadémii J. 

Andraščíka odohral medzitriedny turnaj vo volejbale. Turnaja sa zúčastnili 

družstvá tried: I. A, I. H, II. A + III. A, II. H + III. G, III. H + IV. H a III. C. 

Vo vyrovnaných zápasoch sa na 1. mieste umiestnilo družstvo z II.A a III. A, 

na 2. mieste družstvo z tried III. H a IV. H, 3. miesto získalo družstvo žiakov z 

II. H a III. G triedy.  

- Dňa 23.3.2017 sa konalo obvodné kolo v basketbale dievčat, dievčatá získali 

3. miesto.  

- Dňa 28.3.2017 sa konala súťaž žiakov vo veľkom futbale chlapcov – žiaci 

získali 3. miesto.  

- Dňa 29.-30.3.2017 sa konali školské majstrovstvá SR žiakov vo futsale, naše 

družstvo obsadilo 7. miesto.  

- Dňa 30. 3. 2017 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo dievčat vo florbale. 

Naše dievčatá vyhrali skupinu a postúpili do finále. Vo finále sme po riadnom 

hracom čase hrali nerozhodne 0 : 0. Nasledovali samostatné nájazdy, ktoré 

sme žiaľ prehrali 1 : 0. Napriek tomu, že sme počas celého turnaja nenašli 

premožiteľa v riadnom hracom čase, nepodarilo sa nám vyhrať turnaj a 

postúpiť na Majstrovstvá Slovenska, získané 2. miesto.  

- Dňa 31.3.2017 sa konalo krajské kolo chlapcov vo florbale v Prešove. 

Umiestnenie 3 . miesto. 

- Účelové cvičenia ochrany života a zdravia pre I. a II. ročníky – zrealizovali sa 

pre triedy I.A, I.H, I.C – dňa 27. 4. 2017, II.A, II.H, II.C – 28. 4. 2017.   

- školenie trénerov licencie C dňa 4.4.2017 a 22. 4. 2017.  

- Dňa 5.4.2017 sa konalo obvodné kolo v basketbale chlapcov, bez výrazného 

umiestnenia - 5. miesto.  

- Dňa 6.4.2017 sa konalo obvodné kolo vo volejbale chlapcov, bez výrazného 

umiestnenia – 4. miesto.  

- Dňa 11.4.2017 sa konalo obvodné kolo vo volejbale dievčat, bez výrazného 

umiestnenia – 4. miesto.  

- Dňa 12.4.2017 sa konalo obvodné kolo v hádzanej, bez výrazného 

umiestnenia – 5. miesto.   

- dňa 5. mája 2017 sa v Prešove uskutočnili krajské majstrovstvá žiakov a 

žiačok stredných škôl. Našu školu reprezentovali žiaci II. H triedy - Patrik 
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Helmanovský a Marek Herstek. Patrik obsadil v disciplíne hod oštepom 3. 

miesto a Marek v behu na 200 m 2. miesto. 

- Odovzdávanie certifikátov kondičného trénera: Školenie kondičných trénerov 

1. kvalifikačného stupňa, na ktorom sa zúčastnili naši žiaci študijného odboru 

výživa a šport: Gabriela Bereščáková, Tatiana Gažiová a Max Dubovecký sa 

uskutočnilo v Banskej Bystrici v dňoch od 17. 3. 2017 do 24. 3. 2017. Žiaci po 

úspešnom zvládnutí skúšok získali certifikát v slovenskom a anglickom 

jazyku platný nie len na Slovensku, ale aj v celom svete. 

  

f) Kultúrne 

- Čo mi dáva pieseň alebo Ako sme vnímali poppoéziu. 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. Postavili ho na štyroch  základných pilieroch: zvyšovanie úrovne 

čitateľskej  gramotnosti, rovesnícke učenie, poppoézia, školská knižnica. 

Zúčastnilo sa 52 študentov. Na textoch slovenských populárnych piesní  

ukázali študentom tretích ročníkov, aké sú jej typické témy, ako a kedy 

vznikla a kto sa podieľa na jej vzniku. Študenti pracovali s poptextami, hľadali 

výrazové prostriedky a vzájomne si vysvetľovali umelecké obrazné 

pomenovania. Prečo práve texty poppoézie? Pretože sú blízke mladým ľuďom  

a sprostredkúvajú im umelecký zážitok. A hlavne preto, že cez populárnu 

hudbu sme im chceli priblížiť poéziu ako umelecký text. 

- študenti sa po vyučovaní dňa 21. 12. 2016 rozlúčili so starým  kalendárnym 

rokom výborne pripraveným programom - Vianočná akadémia, ktorý 

zorganizovali Mgr. Gracová a PhDr. Duhanová so žiakmi a hudobno-

tanečného krúžku Melody. 

- dňa 17. 2. 2017 sa konal školský ples študentov Hotelovej akadémie Jána 

Andraščíka v Bardejove, organizátormi bola III.A trieda pod vedením Mgr. 

Gracovej, Ing. Akbariovej s veľmi dobrým ohlasom u študentov. 

- recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička sa konala dňa 

27. 2. 2017, účasť Dominika Guzaničová (V.G) – 3. miesto v próze, Diana 

Gogová (IV.G) – 2.miesto v próze, Miroslava Balamutová (IV.G) – 3. miesto 

v poézii.  

- Hviezdoslavov Kubín 2017 - školské kolo interpretačnej súťaže v prednese 

poézie a prózy. Dňa 21.3.2017 sa po triednych kolách uskutočnilo v 

priestoroch školskej knižnice aj školské kolo interpretačnej súťaže 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.  Zúčastnilo sa ho 26 súťažiacich. Jednoznačne 

prevážila recitácia básnických textov – 23 študentov. Porota zložená z 

vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry hodnotila výber textov, jazykovú 

úroveň, zvládnutie textu spamäti a celkový umelecký dojem. Pri vyhodnotení 

ocenila primeranosť výberu, dobrú jazykovú a výbornú umeleckú úroveň 

prednesov. 
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- Víťazi školského kola 2017: 

- Poézia: 

- 1. miesto Daniel Sokol I. H, Zuzana Terazová III. A 

- 2. miesto Miroslava Balamutová IV. G, Kristína Fertaľová III. C    

- 3. miesto Ján Velgos I. H, Dominika Ištoňová V. H 

- Próza: 

- 1. miesto Edita Ďuríková I. A 

- 2. miesto Dominika Guzaničová V. G, Diana Gogová IV. G 

- 3. miesto neudelené   

- dňa 24. 3. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v HOS 

Bardejov, žiak Daniel Sokol získal cenu poroty. 

- v celoškolskej súťaži „TOP TRIEDA“ sa na prvom mieste umiestnila IV.A, na 

druhom II.H a na treťom mieste III. A trieda. IV.A trieda bola finančne 

odmenená 

- do galérie „NAŠI ÚSPEŠNÍ“ sme z končiacich ročníkov podľa kritérií 

hodnotenia vybrali troch žiakov, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala žiačku 

IV.H triedy Stanislava Kosta zo študijného odboru hotelová akadémia za 

výborný prospech, účasť a umiestnenie na odborných gastronomickýxh 

súťažiach. 

 

3. Kurzy  

- v čase od 12. 9. – 14. 9. 2016 sa konal pre žiakov III.A, III.H, III.G, III.C triedy 

kurz na ochranu života a zdravia, podľa organizačného zabezpečenia a podľa 

učebných osnov KOŽaZ  

- v dňoch 6. 2 – 8. 2. 2017 sa konal na škole baristický kurz, ktorého sa 

zúčastnilo 16 žiakov + 1 externý záujemca. Školiteľmi boli lektori z 

akreditovaného školiaceho strediska Academy of Coffee. Kurz bol zameraný 

na získanie a nácvik praktických zručností pri nastavovaní kávového mlynčeka, 

na získavanie praktických zručností pri príprave espressa a správne 

napeneného cappuccina. Spestrením kurzu boli ukážky a nácvik latte art. Po 

absolvovaní písomného testu a praktického preskúšania žiaci dostali certifikát 

platný vo všetkých členských štátoch SkBA. Kurz bol hodnotený veľmi 

pozitívne zo strany žiakov aj pedagógov. 

- dňa 10. 5. 2017 sa konal sprievodcovský kurz pre žiakov školy – záverečné 

skúšky,  úspešne ukončený kurz a certifikáty sprievodcu cestovného ruchu 

získali 4 žiaci s celoštátnou platnosťou, ktorý je platný so získaným 

vysvedčením o maturitnej skúške. Štyri študentky 4. A triedy po absolvovaní 

teoretického vzdelávania (v oblasti služieb cestovného ruchu, metodiky 

sprievodcovskej činnosti, geografie cestovného ruchu, histórie, ekonomického 

a právnického minima, marketingu aj aktuálneho spoločenského diania), 

praktického sprevádzania v autobuse a v meste, v júni tohto roku úspešne 

vykonali praktickú aj teoretickú časť skúšok a získali osvedčenie Sprievodca 
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cestovného ruchu. Stali sa kvalifikovanými sprievodkyňami pre prácu 

sprievodcu v cestovnej kancelárii, v meste alebo historickej pamiatke. 

- v čase od 5. 6. do 8. 6. 2017 sa konal kurz senzorického hodnotenia  pre II.A 

študijného odboru výživa a šport podľa učebného plánu (MVDr. Vaľková). 

Zúčastnilo sa ho 21 žiakov II. ročníka odboru Výživa a šport. Žiaci získali 

zručnosti a poznatky o zmyslových orgánoch a metódach senzorického 

hodnotenia. Osvojili si a naučili sa jednotlivé postupy senzorického hodnotenia 

kvality surovín, potravín a výrobkov. Prakticky hodnotili základné druhy 

potravín ako mlieko, mliečne výrobky, chlieb, pečivo,  nealko nápoje ale aj 

čokoládu a „fit“ tyčinky. Kurz ukončili testom a  praktickou  skúškou, ktorou si 

otestovali svoje zmyslové orgány a dosiahli  certifikát hodnotiteľa. 

- jednoduché a podvojné účtovníctvo na PC – 20 úspešných žiakov IV.A, V.H, 

V.G získalo certifikát KROS v programe Omega za úspešne vykonanú 

maturitnú skúšku v tomto programe, úspešnosť PČOZ nad 90%. 

 

4. Hospodársky týždeň 

- V čase od 23.1.-27.1.2017 prebiehal v priestoroch Ľudovej Jedálne 

Hospodársky týždeň, kde študenti študijných odborov MRCR a OaIS so 

zameraním na MOV, prijímali manažérske rozhodnutia vo fiktívnych firmách, 

navzájom si konkurovali a svoju prácu na záver vyhodnotili na Valnom 

zhromaždení s lektorkou MPC PO Ing. Helenou Harausovou, PhD. s dobrým 

ohlasom u žiakov, 16 študentov získalo certifikáty. 

 

5. Junior Achievement Slovensko 

- aj tento školský rok sme sa úspešne prebojovali do finále súťaže Môj projekt 

pre región, ktorej organizátorom a garantom je Junior Achievement Slovensko, 

n. o. V rámci celoslovenského finále pred odbornou porotou v oblasti 

cestovného ruchu v Banskej Bystrici svoj projekt s názvom Krásy obce z 

konského chrbta obhajoval Lukáš Novotný, žiak 3. ročníka odboru 

medzinárodné obchodné vzťahy. Súťaž projektov študentských tímov 

vzdelávacieho programu Junior Achievement Podnikanie v cestovnom ruchu je 

postavená na prezentácii konkrétneho projektu v cestovnom ruchu, ktorý 

súťažný tím pripravil a zrealizoval sám alebo s pomocou spolužiakov. 

Základným cieľom je podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a 

komunikačných zručností žiakov, ktoré sú potrebné v každej oblasti 

spoločenského a pracovného života, a taktiež sú dôležitým predpokladom pre 

úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce. 

 

6. Besedy a prednášky (aj s odborníkmi z praxe) 

- zrealizované prednášky: V.H a V.G (September 2016) s pracovníkmi EURES, 

ktorí informovali žiakov o možnostiach zamestnanosti v zahraničí. Upozornili 
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na webovú stránku, kde môžu hľadať informácie, čo majú robiť po skončení 

štúdia na strednej škole. 

- Odborná prednáška Organizácia riadenia CR IV.A, Okresný úrad, Mestský 

úrad, Oblastná organizácia CR  

- dňa 20. 10. 2016 sa konala prednáška so zástupcom MH SR pri príležitosti 

Národného týždňa na podporu ekonomiky Slovenska pre V.H, V.G, IV.H a 

IV.A - Spotrebiteľská výchova  

- - prednáška s predstaviteľmi VLK – pracovnikmi mimovládnej organizácie 

(4.10.2016) pre I.A, I.C a I.H – oboznámenie s činnosťou organizácie, cieľom, 

ktorým je záchrana lesov v pôvodnom stave ako sme lesy získali od predkov, 

ako aj o význame ochrany životného prostredia a premietnutie prezentácie o 

organizácii a význame lesov – pán Leško,  

- dňa 7.10.2016 z OZ MY MAMY – domáce týranie pre III.G a III.A,  

- dňa 19.10.2016 Müllerová Prvá pomoc (RÚVZ) pre I.A VaŠ a II.A VaŠ, dňa 

21.10.2016 Müllerová Prvá pomoc (RÚVZ) pre II.A MRCR a I.A MRCR, a I. 

H triedu, dňa 25. 10. 2016 s MUDr. Zbyňovskou Správna výživa pre II.A VaŠ 

a I.A VaŠ, dňa 27. 10. 2016 s MUDr. Zbyňovskou Poruchy príjmu potravy pre 

II.A MRCR a I.A MRCR, 

- 4.11. 2016 – prednáška a videofilm- Mgr. Štrausová -  Škodlivosť dopingu - 

III.A, II.A, I.A – VaŠ 

- 4.11.2016 pre II.A Ako čeliť agresivite a šikanovaniu žiakov – p. Trembáč, 

7.11.2016 pre II.C výcvikový program Vzájomné vzťahy – p. Kukulská a 

Benka – Rybárová, 9.11.2016 pre I.A výcvikový program Vzájomné vzťahy – 

p. Kukulská a Benka – Rybárová,  10.11.2016 pre I.C výcvikový program 

Vzájomné vzťahy – p. Kukulská a Benka – Rybárová,   

- bezpečnostnopreventívna akcia „Čisté školy“ prebehla na škole dňa 19.10.2016 

v II.C a IV.G triede                                                 

- Dňa 15.11.2016 sme privítali tím EXIT Tour. EXIT Tour je kultúrno-

vzdelávací zážitkový projekt koncipovaný tak, aby naplnil požiadavky 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obsah 

minimálneho preventívneho programu. Svojím obsahom a atraktívnosťou pre 

mladých ľudí však spĺňa maximum. Cieľom EXIT Tour je pomôcť školám 

poučiť študentov o problémoch, ktoré sa každodenne dotýkajú generácie 

tínedžerov. Ako žiť zdravý životný štýl a nachádzať skutočné životné hodnoty. 

Preventívny program so spoločným koncertom americkej kapely v telocvični 

školy navodil pre 338 žiakov atraktívnu atmosféru. V troch sériách prednášok 

na témy: Závislosti, Spravodlivosť, Ako si nezašpiniť život, ROAD TRIP, 

Domáce násilie, Nebezpečenstvo internetu, Vzdelanie, nádej, písmo – vtiahol 

žiakov do víru reálnych udalostí a skúsenosti prežitých prednášajúcimi. 

- Raz mesačne sa p. Miriam Kukulská a p. Slávka Benka – Rybárová z CPPPaP 

stretávajú so žiakmi z I.A, I. C, II. C, III. C v peer programe Pomôžme si 

navzájom, v ktorom riešia problémy mladých, vzájomné vzťahy a 

komunikáciu. 

- dňa 14.11.2016 prezentácia zahr. praxe pre žiakov v Taliansku (Mudrová) 
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- Žiakom  končiacich ročníkov V.H, V.G, IV.A, IV.F tried  boli poskytované 

konzultácie o nadstavbovom a vysokoškolskom štúdiu. Pripravenú máme pre 

nich prezentáciu - Ako si vybrať VŠ a Ako sa prihlásiť na Národné 

porovnávacie skúšky. 

- meranie telesných hodnôt RÚVZ dňa 29. 11. 2016 pre žiakov V.H triedy – 

Mgr. Múllerová, MUDr. Zbyňovská  

- 2. 12. 2016 - prednáška – HIV/AIDS -MUDr. Zbyňovská, Mgr. Múllerová 

z RÚVZ 

- Prednáška s p. Miriam Kukulskou z CPPPaP, dňa 14.12.2016 - Úspešný 

začiatok kariéry im ukázala, ako  má správne vyzerať žiadosť do zamestnania, 

životopis, ako sa  majú správať, čo je vhodné si obliecť na pohovor 

k zamestnávateľovi a mnoho iných poučných informácií.  

- Žiaci sa zúčastnili besied a prednášok s  pracovníkmi Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva, psychológmi a špeciálnymi pedagógmi VŠ. 

- žiaci III.H, III.A, II.H dňa 7.12.2016 vypĺňali dotazník na tému:  Prejavy 

extrémizmu v základných a stredných školách, ktorú pracovníci Centra 

vedecko-technických informácií SR riešia na základe požiadavky Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom výskumu je zmapovanie výskytu 

prejavov extrémizmu u žiakov základných a stredných škôl. Naša škola bola do 

výberového súboru vybraná na základe náhodného výberu. 

- dňa 14.12.2016 bola pre žiakov V.H, V.G, IV.A zrealizovaná prednáška na 

tému: Úspešný začiatok kariéry s riaditeľkou CPPPaP p. Miriam Kukulskou 

- dňa 14.12.2016 sa konalo zasadnutie ŽŠR, na ktorým hosť M. Potanovičová 

(koordinátor ŽŠR v PSK) predviedla študentom tvorivé workshopy pre 

zefektívnenie činnosti ŽŠR na školách 

- 17.12.2016 - CPPPaP – Mgr. Kukulská, Mgr. Benka- Rybárová – peer program 

– Pomôžme si navzájom – I. A 

- 18.12. 2016 - CPPPaP – Mgr. Kukulská, Mgr. Benka- Rybárová – peer 

program – Pomôžme si navzájom – I. C 

- 21.12.2016 - CPPPaP – Mgr. Kukulská, Mgr. Benka- Rybárová – peer program 

– Pomôžme si navzájom – II.C 

- 16.1.2017 – Prezentácia štúdia v zahraničí – MVDr. Štefanovič – I. A, H, II.A, 

H, III. H, G, IV. H, G    

- 30.1.2017 sa uskutočnila beseda s pracovníkmi Colného úradu Prešov na tému 

nelegálne kopírovanie tovaru – trieda IV.A    

- zrealizovaná proforientácia CPPPaP Bardejov pre žiakov III.A triedy 

(6.2.2017), IV.H triedy (13.2.2017), IV.G triedy (14.2.2017) 

- motivačná prednáška o animátorskom kurze sa konala dňa 14. 2. 2017 v 

priestoroch COV pod vedením profesionálneho animátora Slavomíra Pačutu zo 

spoločnosti Stageman pre študentov IV.H, IV.G, II.A 

- prednášky CPPPaP Bardejov: dňa 14. 2. 2017 p. Kukulská a Benka – Rybárová 

v III.C triede – PEER program, Pomôžme si navzájom, 16. 2. 2017 v I.A triede    



 28 

 

 

 

 

 

- 16. 2. 2017 v II. H triede prednáška spojená s besedou k trestnej činnosti s 

príslušníkom policajného zboru v Bardejove npor. Mgr. Mariánom 

Valkučákom pod názvom " Kriminalita a delikvencia mladistvých",  

- dňa 16. 2. 2017 za pomoci OZ MY MAMY pre III. H, III.G triedu na tému 

Domáce týranie,  

- dňa 21. 2. 2017 s pracovníkom okresného riaditeľstva hasičského a 

záchranárskeho zboru v Bardejove p. Chmurovičom na tému Protipožiarna 

ochrana pre I.A a I.H triedu,  

- dňa 28. 2. 2017 sa pre I.H uskutočnila beseda s p. Žákom na tému Les, ochrana 

lesa, zvierat 

- dňa 2. 3. 2017 sa pre II.H uskutočnila beseda s p. Jarinom na tému 

Samospráva, miestna štátna správa, verejná správa,  

- dňa 13.3.2017 s Benka – Rybárovou v IV.H komunikačné zručnosti,  

- dňa 16.3.2017 sa uskutočnila v III. C triede prednáška spojená s besedou k 

trestnej činnosti s príslušníkom policajného zboru v Bardejove npor. Mgr. 

Mariánom Valkučákom pod názvom Drogy,  

- dňa 17.3.2017 s p. Valkučákom v IV.G triede na tému obchodovanie s ľuďmi, 

- dňa 17.3.2017 v I.C triede s p. Trembáčom na tému Šikanovanie,  

- dňa 20.3.2017 v III.C na vzájomné správanie sa žiakov s p. Kukulskou a Benka 

– Rybárovou- taktiež dňa 21.3.2017 v II.C triede a 23.3.2017 v I.A triede,  

- dňa 22.3.2017 v IV.G, III.G, I.A triede – komunikačné zručnosti a 

medzigeneračné vzťahy s Benka – Rybárovou,  

- dňa 28. 3. 2017 sa pre III.A MOV uskutočnila beseda s p. Jarinom na tému 

Samospráva, miestna štátna správa, verejná správa, 

- beseda o finančnej gramotnosti pre V.H a IV.F dňa 23.3.2017 a V.G a IV.A 

dňa 31.3.2017 s Mgr. Servanskou, 

- dňa 10. 4. 2017 sa konala prezentácia zamestnávateľov v zahraničí pre žiakov 

V.H a V.G  

- besedy: dňa 25. 4. 2017 p. Valkučák – Práca členov PZ v V.H a V.G. + dňa 27. 

4. a 28. 4. 2017 práca v ozbrojených silách – vojenská základňa Prešov 

- ňa 5. 5. 2016 sa uskutočnila prednáška s PhDr. Stašákovou pre I.C Zásady 

slušného správania a komunikácia   

- prednášky pre II.C (22. 5. 2017), I.C (23. 5. 2017), III.C (25. 5. 2017) 

pracovníčky z CPPPaP Bardejov – Kukulská, Benka – Rybárová 

- v dňoch 15. a 16. 6. 2017 sa žiaci IV.H zúčastnili konferencie v Bardejovských 

Kúpeľoch – Dni obezitológie, na veľmi dobrej úrovni, MVDr. Vaľková, Ing. 

Mačejová            

- príprava „Zážitkového vyučovania v ANJ“ pri príležitosti dňa sv. Patrika 

- Dňa 22. 6. 2017 sa žiačky III. A triedy zúčastnili v Hrubej bašte v Bardejove 

diskusie o Európskej únii s pánom Dušanom Chrenekom, vedúcim Zastúpenia  

Európskej  komisie na Slovensku. Diskusia bola zameraná  na otázky: Čo bude 

s EÚ? Čo vlastne  EÚ ponúka  mladým ľuďom? Ako nás ovplyvní brexit? V 

diskusii  sa žiaci informovali o klimatických zmenách, vzťahu EU a USA a 

pod.              
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II. PROPAGAČNÉ 

 

1. Publikačná činnosť 

- v miestnej a regionálnej tlači, v Bardejovských novostiach: 

- Poppoézia v školskej knižnici  

- Farebný DOD 

- O dávaní a obdarúvaní 

- 8. reprezentačný ples, 

- Baristické úspechy 

- Baristi Hotelovej akadémie J.A.   

- v Ahoj Bardejov: 

- Chceme žiť zdravo? 

- Ples Hotelovej akadémie JA 

- Podklady o route IV. H+ IV.G 

- Podklady o Baristickom kurze 

- Podklady o odbore výživa a šport 

- Výživa a šport – kam sa uberá študijný odbor 

 

2. Informačno-propagačné ponuky  

- Reklama Hotelovej akadémie J. Andraščíka   

- Informačné slovné a fotodokumentačné propagačné matariály 

- Príprava panelov:  študijné odbory, kurzy                                                                                             

- Brožúra – charakteristika študijných odborov 

- propagačné tabule na DOD 

- ponuka Ľudovej jedálne a Jedálne Pod Vinbargom 

 

3. Informačné, slovné a fotodokumentačné propagačné materiály (Reklamné letáky 

o škole) 

- Podklady do BTV  

- Pozvánka na DOD  a reprezentačný ples HA JA v Bardejovských novostiach  

- Spolupráca na Vianočnom blahoželaní HAJA  

- tvorba prezentačného CD pre žiakov ZŠ  

- inovovaná brožúra o štúdiu na Hotelovej akadémii J. Andraščíka 

v slovenskom jazyku 

- inzeráty o odboroch školy 

- školský časopis „Hotelieri“ 

 

4. Webová stránka školy – www.habj.edupage.org 

- je pravidelne dopĺňaná novými informáciami 

 

5. Fotodokumentácia  

- z uskutočnených akcií fotodokumentáciu zabezpečuje Mgr. Kvetoslava 

Čuláková: otvorenie školského roka 2016/2017, bardkontakt 2016 – recepcia, 

http://www.habj.sk/
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seminár o pive, deň knižníc, celoškolské rod. združenie, Eurocup 2016. DOD, 

Somelierska súťaž – šk. kolo, rout IV,H,IV,G, Vianočná akadémia, olympiády 

– okresné kolo  ANJ, NJ, banket III.H, III.G, finančná gramotnosť – 

prednáška, súťaž v písaní na stroji, školské kolo SOČ,  baristická súťaž, 

baristický kurz, Deň učiteľov, Hviezdoslavov Kubín, SOČ - školské kolo, 

Praktické mat. skúšky - V.G,H, rozlúčka s maturantmi, Kurz senzorického 

hodnotenia, ústne mat. skúšky, záver školského roka.  

 

6. Kronika 

- kroniku z uskutočnených akcií vedie Mgr. Tatiana Džundová (60 zápisov) 

otvorenie školského roka 2016/2017, bardkontakt 2016 – recepcia, seminár 

o pive, deň knižníc, celoškolské rod. združenie, Eurocup 2016. DOD, 

Somelierska súťaž – šk. kolo, rout IV,H,IV,G, Vianočná akadémia, olympiády 

– okresné kolo  ANJ, NJ, banket III.H, III.G, finančná gramotnosť – 

prednáška, súťaž v písaní na stroji, školské kolo SOČ,  baristická súťaž, 

baristický kurz, Deň učiteľov, Hviezdoslavov Kubín, SOČ - školské kolo, 

Praktické mat. skúšky - V.G,H, rozlúčka s maturantmi, Kurz senzorického 

hodnotenia, ústne mat. skúšky, záver školského roka.  

 

Vysielanie v školskom rozhlase: 

- Deň holokaustu;  

- organizovanie finančnej zbierky na pomoc nevidiacim - “Biela pastelka“;  

- Svetový deň srdca,  

- Európsky deň cudzích jazykov 

- Medzinárodný deň starších osôb; 

- Deň obetí Dukly; 

- Svetový deň duševného zdravia – výzva k účasti na celonárodnej Zbierke Dni 

nezábudiek;  

- Deň bielej palice; 

- Svetový deň potravy/výživy, 

- Svetový deň slobody; 

- Svetový deň diabetu; 

- Imatrikulácia prvákov; 

- Deň boja za slobodu a demokraciu; 

- Medzinárodný deň bez fajčenia; 

- Svetový deň televízie. 

- Svetový deň boja proti AIDS; 

- Deň ľudských práv; 

- Pásmo vianočných vinšov a kolied; 

- Novoročné priania a tradície osláv nového roka v jednotlivých krajinách sveta, 

- Deň vzniku SR,   

- Európsky deň ochrany osobných údajov, 

- Deň bezpečného internetu 

- Medzinárodný deň žien 
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- Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii 

- Svetový deň zdravia (WHO)  

- Deň narcisov (humanitná akcia spojená s dobročinnou zbierkou, týkajúca sa 

nádorových ochorení v spolupráci s Ligou proti rakovine) 

- Svetový deň slobody tlače (krása propagovaná v médiách  a jej vplyv na 

sebaúctu mladého človeka) 

- Svetový deň bez tabaku 

- Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s 

nimi (predchádzanie užívaniu drog a vzniku závislostí) 

 

7. Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii J. Andraščíka 

- 24. 11. 2016 uskutočnený Deň otvorených dverí Hotelovej akadémie Jána 

Andraščíka v Bardejove, na veľmi dobrej úrovni, za početnej účasti žiakov ZŠ 

(cca 550 žiakov). 

- prezentácia študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, 

obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy – 

podnikateľských aktivít a vyučovacích predmetov, Hospodárskeho týždňa, 

Aplikovanej ekonómie, vyučovania účtovníctva na PC, 

- prezentácia populárnych študijných odborov (výživa a šport, obchodné 

a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy), 

- prezentácia gastronomických aktivít barmanov, kuchárov, čašníkov,  

študentov odboru hotelová akadémia, 

- prezentácia zahraničnej praxe a otvorených vyučovacích hodín z anglického a 

nemeckého jazyka, 

- ukážky z činností krúžkov: somelierskej súťaže, dekoratívne vyrezávanie do 

ovocia a zeleniny, hravé jazykové cvičenia 

- sprievodcovské slovo manažérov regionálneho cestovného ruchu, 

- naši hostia: žiaci ZŠ, rodičia a priatelia školy, absolventi našej školy, 

- barmanská šou komentovaná sprievodným slovom hotelierov, 

- ukážky slávnostného stolovania, zručnosti pri stole hosťa, ochutnávky, ukážky 

carvingu, flambovanej kávy, športových priestorov a športových aktivít žiakov 

školy.  

 

III. CHARITATÍVNE  

1. Zbierky: 

- 23. 9.2016 – Biela pastelka s Úniou nevidiacich a slabozrakých – charitatívna 

zbierka pre nevidiacich a slabozrakých  

- pre chorých na AIDS – Červená stužka (1. 12. 2016) 

- Valntínska kvapka krvi  

- Deň narcisov (7. 4. 2017) 

- Deň belasého motýľa – pre postihnutých svalovou atrofiou 

- Modrý gombík 
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2. Návštevy  

- Domovy sociálnych služieb: Alia, Dúha 

- Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi 

- základné a materské školy 

3. Darovanie krvi 

- žiaci darovali krv v rámci Vianočnej študentskej a Valentínskej kvapky krvi a 

v nevyhnutných prípadoch  

 

IV. KULTÚRNE 

1. Melody – hudobno-tanečné zoskúpenie: 

- práca s dievčatami v hodobno – tanečnej školskej skupine (I.A trieda až IV.A 

trieda ), zabezpečovanie programu: 

- Vianočné trhy 9.12 2016,   

- DOD,  

- Ocenenie primátora mesta Bardejov 19.1 2017,  

- 8.reprezentačný ples – vystúpenie Melody,   

- rôzne školské podujatia,  

- 18. 2 2017 – Vyhlásenie najúspešnejších športovcov – Ľudova jedáleň 

- 28.3 2017  Deň učiteľov – Ľudová jedáleň 

- 31.3 2017 – Žena roka 2016 – Mestský úrad BJ 

- 25.4 2017 – Nemocnica s poliklinikou BJ – Otvorenie nového oddelenia 

- 12.5 2017 – Ocenenie žiakov a učiteľov – HA J.Andraščíka na 11. národnom 

stupni Európskeho dňa rodičov a škôl,    

- 2.6 2017 – Posvätenie prameňov – Bard. Kúpele 

- 26.6.2017- Pedagóg  a žiak PSK 

 

      2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení:  

- 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. 

- divadelné predstavenie Tak sa na mňa nalepila – 18 žiakov –                        

20.12.2016, SND Bratislava 

- divadelné predstavenie Kocúrkovo  - 28. 11. 2016 – I.A, I.C, II.C, III.H, IV,H, 

III.C  

- dňa 16.12.2016 sa študenti I.A, I.H a I.C zúčastnili  vianočného programu v 

ŠH ZUŠ M. Vileca pod názvom „Jeden svet“. 

- dňa 15.3.2017 sa konal výchovný koncert pre žiakov nematurujúcich tried, 

Cultura Humana/ Street dance 

- dňa 20. júna sa žiaci III. A triedy zúčastnili divadelného predstavenia 

Voľnomyšlienkár na Malej scéne Štátneho divadla v Košiciach. Okrem 
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vynikajúcich výkonov košických hercov zaujali žiakov aj prekrásne 

zrekonštruované interiéry aj budova Malej scény. Interiér žiaril pozlátenými 

štukatúrami, svetlom krištáľových lustrov a nakoniec aj očarujúcimi úsmevmi 

našich dievčat. 

- návšteva divadelného predstavenia v SND – Skrotenie zlej ženy – IV.G (jún 

2017). 

 

3. Tematické exkurzie: 

- Zborovský hrad - II.A, II.H, II.C trieda. Popis exkurzie: V rámci kurzu 

Ochrany života a zdravia pre II. ročníky sme uskutočnili výstup na Zborovský 

hrad, kde nám p. Kaminský urobil krátku prednášku o histórii hradu, podal 

nám informácie o súčasnej rekonštrukcii hradu. 

- do Synagógy: I.C (14. 9. 2016), I.H (20. 9. 2016), I.A (23. 9. 2016) pri 

príležitosti Pamätného dňa holokaustu a obetí rasového násilia s p. Bogoľom. 

cieľom bolo priblíženie udalostí holokaustu z roku 1942. Poukázal na 

nebezpečenstvo holokaustu a nenávisť medzi ľuďmi. Po besede mali žiaci 

napísať, čo nové sa dozvedeli o židoch v Bardejove a vyjadriť svoje dojmy 

z návštevy v synagóge. Z najkrajších prác sme urobili nástenné noviny pod 

názvom „Navštívili sme synagógu“. 

- v dňoch 22. – 23. 9. 2016 sa žiaci II.H triedy zúčastnili tematickej exkurzie 

Červený kláštor – Niedzica (Kačmaríková, Mačejová) 

- 6. 10. 2016 IV.A MRCR na Mestskom úrade Bardejov,  

- 14.10.2016 II.A MRCR do veľkoskladu Makos Bardejov,  

- 17.10.2016 III.A VaŠ posilňovňa Pro Future, 

- III.A MRCR a MOV dňa 19.10.2016 - prehliadka hotela Yasmin a 

spoznávanie histórie Košíc (Michalčinov, Pochová), 

- Osvienčim - Krakov - I.A, I.H, I.C trieda. Popis exkurzie: Dňa 24.10.2016 sa 

41 žiakov prvého a druhého ročníka zúčastnilo exkurzie do Osvienčimu a 

Krakova, kde si spolu so slovenskými sprievodcami prezreli pamätník 

holokaustu po 3,5 hod. trase. Po návrate domov mali žiaci napísať projekty, čo 

zažili v Osvienčime, so zameraním na vyjadrenie postoja k danej historickej 

udalosti a vlastných dojmov žiaka. Z najkrajších prác sme vyhotovili nástenné 

noviny pod názvom „Už vieme ako vyzerá holokaust“. 

- tematická exkurzia Eurocup 2016 – II.H, IV.H, III.G DOD na HA v Prešove 

- október 2016 – III. A – exkurzia v hoteli Pod bránou Bardejov (predmet 

hotelierstvo) 

- december  2016 – II. A – odborná exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch (téma 

Kúpeľné služby) 

- LD Ozón BK (I.H, II.H) 

- tematická exklurzia žiakov III.G a IV.A v dňoch 29. – 30. 11. 2016 do 

Bratislavy a Viedne - Hotel Sheraton,TA3, (Štrausová, Krumlovská) 

- tematické exkurzie: III.A výživa a šport dňa 5.12.2016, 12.12.2016, 

19.12.2016 v NsP v Bardejove, oddelenie fyziatricko-rehabilitačné,  

- V rámci spolupráce s Bardejovské Kúpele, a. s. sa žiaci 2. H triedy odboru 

hotelová akadémia zúčastnili tematickej exkurzie vo štvorhviezdičkovom 

hoteli Alexander a hoteli Ozón (7.12.2016).  

- V dňoch 8. 12. až 9.12. 2016 sa študenti v sprievode Mgr. Márie Mudrovej a 

MVDr. Kataríny Vaľkovej zúčastnili vianočnej exkurzie do Bratislavy a 
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Viedne. Prvý deň exkurzie sa niesol v duchu poznávania hlavného mesta, jeho 

histórie, krás a historických pamiatok, navštívili biznis hotel Sheraton, ktorého 

prehliadka a pútavá prezentácia personálnym riaditeľom bola pre žiakov 

veľmi zaujímavá a poučná. Vianočnú náladu bolo cítiť všade navôkol, a tak 

sme namierili ešte na prehliadku televízie TA3, kde sme sa zoznámili s 

fungovaním vysielania tejto televízie. Večer patril kultúrnemu zážitku, akým 

bolo pre nás divadelné predstavenie v SND – Tak sa na mňa prilepila. Druhý 

deň navštívili  prekrásny zámok Schönbrunn - ako bývalé letné sídlo 

Habsburgovcov. Prehliadka vianočnej Viedne, múzea, Stefansdom, hotel 

Sacher a štátna opera, boli naozaj úžasné. Záverom exkurzie boli vianočné 

trhy pri radnici mesta.  

- Dňa 13. 12. 2016 sa I.A MRCR zúčastnila temarickej exkurzie do TIK 

Bardejov. 

- III.A výživa a šport dňa 16.1.2017, 23.1.2017, 30.1.2017 v NsP v Bardejove, 

oddelenie fyziatricko-rehabilitačné, 

- v rámci workshopu KAM NA VYSOKÚ, ktorý sa konal dňa 8. 2. 2017 v 

Prešove, mohli žiaci končiacich ročníkov (IV.A, V.H, V.G) spoznať možnosti 

svojho budúceho pôsobenia po ukončení stredoškolského štúdia (za účasti 20 

vystavovateľov, 20 vysokých škôl).     

- návšteva kogeneračnej kotolne I.H a I.C triedy dňa 28.3.2017. 

- pre žiakov I.A, I.H, I.C sa konala tematická exkurzia drevené kostolíky okresu 

Bardejov – Hervartov, Krivé dňa 11. 5. 2017. 

- tematická exkurzia Taliansko – Ligúria III.A (Paľuriková, Ždiľová, 

Michalčinová) v dňoch od 12.5.2017 do 17. 5. 2017 

- Študenti II. A triedy odboru manažment regionálneho cestovného ruchu 

navštívili dňa 22. mája 2017 miesta poskytujúce služby cestovného ruchu - 

medzinárodné letisko Košice a hotel na úrovni 4* v centre Košíc - Double 

Tree by Hilton. 

- dňa 2. 6. 2017 sa konala tematická exkurzia žiakov II.C do múzeá vín v 

Prešove (Mgr. Čuláková) 

- V dňoch  23. 6. - 25. 6. 2017 sa študenti IV.G v sprievode Mgr. Márie 

Mudrovej, MVDr. Lenky Dubivskej a Ing. Ivety Michalčinovej vybrali na 

exkurziu do Bratislavy a Viedne. Prvý deň exkurzie sa niesol v duchu 

poznávania hlavného mesta, jeho histórie, krás a historických pamiatok. 

Navštívili sme biznis hotel Sheraton, ktorého prehliadka bola pre žiakov 

veľmi zaujímavá. Večer patril kultúrnemu zážitku, akým bolo pre nás 

divadelné predstavenie v SND – Skrotenie zlej ženy. Druhý deň sme s 

úsmevom na tvári navštívili prekrásny zámok Schönbrunn - ako bývalé letné 

sídlo Márie Terézie. Prehliadka Viedne pokračovala prehliadkou chrámu sv. 

Štefana, hotela Sacher, parlamentu, radnice a divadla. Tieto skvosty histórie 

nás nadchli svojou krásou, mohutnosťou a pompéznosťou. Aj keď nás už nohy 

pobolievali, prichádzali sme do cieľa a tým bol Prater, zábavný park, kde si 

mnohí vyskúšali adrenalínové kolotoče. 

- hypermarkety a predajne mäsa ( s cieľom rozpoznať druhy mäsa a mäsových 

výrobkov) 

- návštevy výstav, múzeí: Bazilika sv. Egídia, radnica – 1. ročníky 
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- Prírodovedné múzeum 

- Šarišské múzeum – ikony  

- Exkurzia pre študijný odbor výživa a šport v posilňovniach v Bardejove 

- cestovné kancelárie v Bardejove 

- predajňa JOKER Bardejov 

- Zlatníctvo Golden Island, Radničné námestie 

- Elektrotechnický tovar, miesto:  obchody s elektronikou v Bardejove (Elsatex, 

Okay)   

- Mestské hradobné opevnenie 

- do Okresnej knižnice Dávida Gutgessela. 

 

4. Výtvarné a fotografické práce 

- účasť na vianočnej výstave ikebán  

- Bardejov v minulosti a dnes (výstava fotografií) 

- Miluj život a nie drogu (výtvarná výstava) 

 

5. Návštevy výstav, múzeí  

- Radnica 

-  Návšteva baziliky sv. Egídia 

- Návšteva baziliky – veže – prednáška o Bardejove 

- Šarišské múzeum, Bardejovské Kúpele 

- Prírodovedné múzeum 

-  Múzea ikon 

- Židovskej synagógy 

- Drevené kostolíky okresu Bardejov 

- Návšteva výstav v Poľsko-slovenskom dome 

- Veľkonočná výstava 

 

6. Nástenné noviny a panely   

- HURÁ DO ŠKOLY  -  na úvod školského roku 

- DEŇ JAZYKOV - SLOVENČINA – panel 

-  NAVŠTÍVILI SME SYNAGÓGU – panel z príspevkov a fotografií žiakov 

- UŽ VIEME, AKO VYZERÁ HOLOKAUST – panel s postrehmi žiakov 

a fotografiami z exkurzie v Osvienčime 

- IMATRIKULÁCIA  - panel zo školskej imatrikulácie 

- 17. NOVEMBER – významné udalosti spájajúce sa s týmto dátumom ( 

V spolupráci s P. Friedrichom) 

- VIANOCE – panel s textami a ilustráciami žiakov 

- Deň Ústavy SR, Práva dieťaťa, Domáce násilie 

- Sexuálne zneužívanie a  obchodovanie s ľuďmi  

- Účasť detí v ozbrojených  konfliktoch  
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- Európsky deň cudzích jazykov 

- Apríl mesiac lesov     

- Máj mesiac lásky  

- Maturanti sa lúčili  

- Deň Zeme 

- Svetový deň životného prostredia  

- k separácii odpadov  

- CHKO v Bardejove a  Prešove  

- národné parky  na Slovensku  

- minerálne pramene   

- alternatívne zdroje  energie 

- ku Dňu energetiky   
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§ 2. ods. 1 j   

 

Údaje o zrealizovaných projektoch 

 

A. Návrhy projektov 

 Názov  projektu 

Dátum 

podania 

žiadosti 

Vyhlasovateľ výzvy 

Žiadaná 

suma  

EUR 

Schválená 

suma 

EUR 

1. 

ZDRAVIE 

A BEZPEČNOSŤ V 

ŠKOLÁCH 2017 

„Vieme čo jeme?“ 

máj 2017 MŠVVaŠ SR 2110 € 0 € 

 

1. ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2017 „Vieme čo jeme?“ 

 Téma: formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu, ochrana telesného a 

duševného zdravia žiakov. Na základe uvedených prioritných tém je hlavným cieľom projektu 

formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu. 

Všetky aktivity sú zamerané tak, aby sme: 

- objasnili žiakom závažnosť životného štýlu, ktorý vedú a v rámci toho aj ich pitného 

režimu pre ich životnú pohodu a zdravie,  

- zmonitorovali vedomosti žiakov o význame jednotlivých živín a vody  pre život 

človeka, 

- nabádali žiakov k tomu, aby sa zaujímali o pôvod potravín, ktoré nakupujú,  

- vypracovali metodický materiál Čo a koľko jesť a piť? na základe výsledkov 

prieskumu, 

- rozvíjali vnímavosť žiakov k problematike pôvodu potravín, 

- viedli žiakov k priamej zodpovednosti za svoje zdravie.  

 Primárnou cieľovou skupinou projektu sú študenti všetkých ročníkov a odborov 

Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove. Prioritne je projekt zameraný na študentov 

odboru výživa a šport v druhom  až štvrtom ročníku, konkrétne 47 študentov vo veku od 15 

do 19 rokov. Študenti ďalších ročníkov a odborov – spolu cca 320 mladých ľudí – budú 

rovnako aktívne zapojení vo viacerých aktivitách projektu – účasť na ankete,  seminári a 

workshope, budú prijímateľmi metodického materiálu, ktorý v rámci projektu vytvoria 

študenti  spolu s učiteľmi odborných predmetov a budú využívať novozriadenú učebňu 

zameranú na problematiku zdravého životného štýlu. Sekundárnou cieľovou skupinou 

projektu sú učitelia školy, rodičia študentov a verejnosť. 

 V rámci svojej výchovno–vzdelávacej aj mimoškolskej činnosti Hotelová akadémia 

Jána Andraščíka spolupracuje s viacerými organizáciami. Ide predovšetkým o Bardejovské 

Kúpele, a.s.,  Nemocnicu s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove a Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva v Bardejove. Tieto inštitúcie poskytujú škole priestory a personálne kapacity pri 

realizácii hodín praxe v odboroch hotelová akadémia a výživa šport a tiež spolupracujú pri 
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organizovaní a sami uskutočňujú  vzdelávacie a praktické aktivity zamerané na výchovu k 

zdraviu a zdravému spôsobu života. Napríklad nácvik základných techník prvej pomoci, 

spoluúčasť pri zostavovaní diétnych jedálnych lístkov, ukážky rehabilitačného telocviku, 

meranie telesných hodnôt (krvný tlak, hladina tukov a cukru v krvi, hmotnosť, BMI a 

Podobne), konzultácie pri tvorbe jedálnych lístkov pre školské stravovanie. 

Popis projektu:  

Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove svojim odborným zameraním pripravuje  

žiakov pre prax v odboroch hotelierstva, gastronómie, cestovného ruchu a výživy a športu. 

Výchovno–vzdelávací proces prebieha podľa schválených učebných osnov. Ich súčasťou je 

vzdelávanie v oblasti výživy a zdravia. Žiaci v odboroch hotelová akadémia, čašník, kuchár  a 

výživa a šport majú v povinných osnovách predmety výživa a dietetika, potraviny a výživa, 

zdravý životný štýl, výživa a šport. Snahou pedagógov je realizovať medzipredmetové vzťahy 

a tým žiakom predostrieť komplexný pohľad na život, na jeho problémy a závažné otázky. 

Keďže životne dôležitou otázkou každého človeka je to, koľko stravy a tekutín a v akej 

kvalite denne prijíma, členovia predmetovej komisie odborných gastronomických predmetov 

v budúcom školskom roku plánujú vykonávať aktivity, ktoré zamerajú  pozornosť študentov 

aj pedagógov na problematiku denného stravovania, pôvodu potravín  a vody, resp. jej 

významu pre zdravie človeka. Zrozumiteľným a jasným  spôsobom viesť študentov ale aj 

svojich kolegov k starostlivosti o svoje zdravie s dôrazom na pitný režim a kvalitu a pôvod 

prijímanej stravy. V škole zatiaľ neexistuje štúdia, ktorá by hodnotila stav dodržiavania 

pitného režimu, stravovacích zvyklostí a zároveň by poskytla informácie o tom, na základe 

čoho sa ľudia rozhodujú pri kúpe potravín a či sú si vedomí pôvodu potravín. Naše doterajšie 

poznatky aj praktické skúsenosti z pozorovania svedčia o tom, že denný stravovací režim, 

príjem tekutín a ani informácie o pôvode potravín   nie sú na zdraviu prospešnej úrovni. 

Jednou z aktivít projektu  bude uskutočnenie prieskumu medzi žiakmi a zamestnancami školy 

s touto problematikou Tá bude východiskovým materiálom pre ďalšie aktivity projektu. 

Plánujeme tiež zorganizovať 

- seminár a workshop s hlavnou témou voda, strava a pôvod potravín a vedľajšími 

témami zameranými na existujúce zverejňované a doteraz publikované informácie o 

pôvode potravín, ktoré sa nachádzajú v našej obchodnej sieti a   

- vypracovať metodické materiály (sada metodických listov) o dennom stravovacom a 

pitnom režime a o dovážaných potravinách. Okrem spomínaných metodických listov, 

bude výstupom projektu špecializovaná  

- odborná učebňa výživy a zdravého spôsobu života, v ktorej umiestnime mapy 

jednotlivých kontinentov s vyznačením potravín, ktoré odtiaľ dovážame a mapu zdrojov 

minerálnej a pramenitej vody na Slovensku. V  učebni budú inštalované  

- odborné prezentačné materiály o zásadách denného stravovania a pitného režimu. 

Výstupy projektu:  

Kvalitatívne výstupy projektu 

Študenti školy realizáciou aktivít projektu rozšíria svoje doterajšie  teoretické vedomosti a 

praktické poznatky o zdravom životnom štýle. 

Aktivity projektu  zamerané na rozvíjanie už existujúcej  spolupráce s inštitúciami, ktoré 

riešenú problematiku majú vo svojej kompetencii. 
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Využívanie  výsledkov monitoringu získaných v rámci plnenia projektu a tiež metodických 

listov vytvorených učiteľmi aj žiakmi školy spolupracujúcimi pri realizácii projektu na 

hodinách odborných predmetov. Uplatňovanie získaných nových teoretických poznatkov v 

každodennom živote, pri každom nákupe potravín. 

Kvantitatívne výstupy projektu 

Propagácia projektu nielen v školskom časopise, školskej webovej stránke a na informačných 

tabuliach školy ale aj v miestnych médiách. 

Prehĺbenie spolupráce s akciovou spoločnosťou Bardejovské Kúpele, Úradom verejného 

zdravotníctva aj Nemocnicou s poliklinikou sv. Jakuba -  aj naďalej by sme chceli  

pokračovať v  aktivitách – meranie telesných hodnôt, rehabilitačné cvičenia, redukčné kurzy, 

prednášky a semináre, tvorba jedálnych lístkov – vo väčšom rozsahu. 

Usporiadanie seminára a workshopov Voda, strava a ich  význam pre zdravie, Vieme odkiaľ 

pochádzajú? pre študentov našej školy a žiakov 9. ročníka bardejovských základných škôl   

Metodický materiál Potraviny, voda a my v počte cca 100 kusov 

Novozriadená odborná učebňa zameraná na problematiku zdravia, pôvodu potravín a výskytu 

pitnej vody a minerálnych vôd na Slovensku (s prezentačnými panelmi a mapami s 

potrebnými informáciami). 

Časový harmonogram realizácie projektu: 

A. Seminár na tému Potraviny a voda – ich  význam pre zdravie, Vieme odkiaľ 

pochádzajú? 

Pred praktickou časťou projektu zorganizujeme pre všetkých žiakov našej školy motivačný 

seminár spojený s workshopmi Voda, strava a ich  význam pre zdravie, Vieme odkiaľ 

pochádzajú?. Ich cieľom bude poskytnúť účastníkom čo najviac informácií o problematike 

potravín  a vody, ako významných prvkov zdravého spôsobu života. Pri realizácii týchto 

dvoch podujatí bude spolupracovať škola – predmetová komisia odborných gastronomických 

predmetov s diétnou sestrou Bardejovských Kúpeľov a pracovníkom Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva. Za realizáciu seminára bude zodpovedná MVDr. Katarína Vaľková, 

učiteľka odborných predmetov a vedúca predmetovej komisie odborných gastronomických 

predmetov. Predpokladaný termín skutočnenia – október 2017.  

B. Prieskum, monitoring  

Cieľom tejto aktivity bude vytvoriť východiskový materiál pre ďalšie aktivity. Pôjde o 

prieskum denných stravovacích zvyklostí, dodržiavania denného pitného režimu, vedomostí o 

pôvode potravín a vody medzi žiakmi a zamestnancami školy, . Prieskum zrealizujú študenti 

odboru výživa a šport v 3 – 4 členných skupinách. Pre každý ročník bude vytvorená jedna 

pracovná skupina, spolu 20 študentov priamo zapojených v práci (v škole máme študentov v 

piatich ročníkoch). Spoločne s učiteľmi gastronomických predmetov vypracujú dotazník, 

ktorý dajú vyplniť všetkým žiakom a zamestnancom našej školy.  Výsledkom by mal byť 

prehľad o tom aké sú vedomosti cieľovej skupiny o význame kvalitných potravín a pitného 

režimu a ako tieto vedomosti realizujú v praxi. Dôležitou súčasťou dotazníka bude časť 

venovaná kritériám, podľa ktorých respondenti nakupujú potraviny a nápoje a ako dokážu 

posúdiť vhodnosť a kvalitu nakupovaných potravín, príp. vody. Predpokladaný termín 

realizácie október 2017. Zodpovednou osobou bude MVDr. Katarína Vaľková. 
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C. Vyhodnotenie prieskumu a vypracovanie metodického materiálu Potraviny, voda a 

my 

Výsledky prieskumu zhrnieme v metodických listoch Potraviny, voda a my. Jednotlivé časti 

budú obsahovať: 

- definícia pojmov stravovací a pitný režim a ich význam pre život, 

- hospodárenie ľudského organizmu s prijímanou potravou a vodou, 

- pôvod potravín v slovenskej obchodnej sieti, 

- odporúčania pre stravovací a pitný režim v každodennom  živote (pravidlá, vhodnosť 

jednotlivých potravín a nápojov, odporúčané hodnoty jednotlivých živín a minerálnych látok 

z hľadiska dlhodobého príjmu). 

Pri spracúvaní materiálu učitelia a študenti budú spolupracovať s pracovníkmi Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva. Výsledkom bude jednoduchá ale praktická brožúrka  formátu 

A5, s rozsahom 5 – 6 strán. Distribuovať ju budeme všetkým žiakom školy a jej 

zamestnancom spolu predpokladáme pripraviť  cca 100 kusov brožúr. Termín spracovania 

materiálu je november 2017 a zodpovednými osobami budú učiteľky odborných 

gastronomických predmetov. 

D. Celoškolská kampaň Potraviny a voda  – faktory zdravia 

Už v septembri, na začiatku školského roka  začneme celoškolskú akciu Potraviny a voda  – 

faktory zdravia. Kampaň bude rozčlenená na  niekoľkých aktivít: 

- distribúcia letákov Čo a koľko jesť a piť – obsahom budú základné odporúčania pre 

dodržiavanie stravovacieho a pitného režimu mladého človeka vo veku od 15 do 20 

rokov(študenti našej školy) a dospelého duševne pracujúceho človeka (zamestnanci školy), 

- inštalácia panelov s informáciami o danej problematike vo vestibule školy, v 

školských kuchynkách, odborných učebniach a predovšetkým novej odbornej učebni (spolu 5 

nástenných vzdelávacích panelov), 

E. Inštalácia  panelov s tematikou zdravých potravín a minerálnych vôd a ich pôvodu a 

zriadenie odbornej učebne.    

V mesiacoch október – november spoločne so žiakmi spracujeme materiály o kvalitných 

potravinách a problematike vody a vodných zdrojov a umiestnime ich na vzdelávacie panely. 

Vzdelávacie panely umiestnime v novozriadenej odbornej učebni s mapami jednotlivých 

kontinentov s vyznačením potravín, ktoré odtiaľ dovážame. Zároveň tam budú k dispozícii 

informácie z prieskumu, metodické materiály a tiež Mapa vôd Slovenska.  Súčasťou učebne 

bude minilaboratórium s tzv. senzorickým testom, kde si budú môcť študenti ohodnotiť svoje 

schopnosti posúdenia kvality potravín. V areáli školy sú aktuálne nainštalované  4 dispenzory 

na  vodu, ktoré budú slúžiť študentom aj  zamestnancom školy (2 x vestibul, zborovňa, 

telocvičňa). Vďaka nim môžu všetci sledovať svoj denný pitný režim. Z projektu plánujeme 

nakúpiť 40 barelov s vodou od viacerých dodávateľov – cieľom bude ponúknuť študentom na 

posúdenie viaceré zdroje vody. Zodpovednosťou za tieto aktivity budú poverené učiteľky 

odborných gastronomických predmetov. 

F. Monitorovanie úspešnosti kampane 

      Na záver projektu plánujeme urobiť ďalší prieskum, ktorého cieľom bude zistiť zmeny v 

správaní sa študentov aj našich zamestnancov vo vzťahu k ich dennému stravovaciemu a  

pitnému režimu. Bude to porovnávací prieskum, kde východiskovými informáciami sa stanú 

výsledky prvého monitorovania. 
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B. Realizácia projektov 

 

 

 

 

 

 

1. Uzdravme svet, Program „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ 

Projektový zámer rieši problematiku zvýšenia povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia 

sa zmene klímy.  

- Návrh a dizajn vhodných opatrení prostredníctvom adaptačných opatrení na zmenu klímy 

v školských areáloch: Zeleň okolo nás – úprava okolia školy – priečelie, trávnik 

s parkoviskom, kvetináče, lavičky, vytvorenie dažďovej záhrady, tône – odvod dažďovej 

vody zo žľabov a zvodov, prívod do dažďovej záhrady. 

- Vypracovanie osnov pre všetkých študentov v každej triede: Zriadiť dve multimediálne 

učebne – počítač, interaktívna tabuľa, reproduktory, lavice, stoličky, tlačiareň na vyučovanie 

environmentálnej výchovy. Vybaviť triedy bielymi tabuľami – „krieda nie je eko“ – škodí 

nášmu zdraviu, namaľovať interiér školy ekologickými farbami. Prezentovanie vlastných 

projektov – výrova elektrickej energie a druhy elektrárni (ktorá je lepšia a prečo?). Tvorba 

referátov a prezentácií – voda, les, pôda, Ako si zachovať zdroje potravy? „Vplyv dopravy na 

životné prostredie“ – konferencia s diskusiou. Ekotriedna kniha – koluje po triedach a každý 

deň sa do nej robí zápis a získavajú sa zelené body za rôzne ekoveci – napr. vlastná fľaša na 

vodu, recyklovateľný obal na desiatu, ovocie so sebou, pešo alebo na bicykli do školy – 

percentá  sa premenia na deň voľna strávený vonku nejakou ekoaktivitou. Nosné témy osnov: 

Význam triedenia odpadu, Odpad – pohľad do prírody, Zem – modrá planéta, Ochrana 

prírody. 

- Výchovno-vzdelávacie aktivity: webová stránka s environmentálnou tematikou. Deň bez 

papiera v škole – žiadne kopírovanie, žiadne čítanie z kníh, zavretá školská knižnica – 

študenti na konci dňa sumarizujú, či im papier chýbal, alebo či a ako sa dal nahradiť. 

Ekopiknik – študenti si zorganizujú predĺženú prestávku – piknik na školskom dvore, každý si 

musí priniesť ekostravu v ekoobaloch. Po konzumácii obaly správne roztriediť do 

separovaných kontajnerov. Vytvoriť nástenné obrazy, pracovné listy vo fólii – čo je 

environmentálna výchova, ako triediť odpad.     

- Sprievodné podujatia: Beseda s lesníkom (info o VŠ lesníckej Zvolen – jediná svojho 

druhu), voda a jej ochrana, separácia odpadu. Súťaž Pyramída znečistenia – ekohry, družstvá, 

odmeny. Študenti si vyrobia akési „občianske preukazy“ pre rastliny nachádzajúce sa 

v budove školy – do kvetináča zapichnú kartičku s informáciou o tom, ako sa má daná rastlina 

zalievať, aké stanovište potrebuje, kvetináče s rastlinami na oknách školy. Žiaci si rozšíria 

slovnú zásobu na tému ekológia prostredníctvom pesničiek zameraných na túto tému: napr. 

Michael Jackson – Heal the world (uzdravme svet), za domácu úlohu budú mať vyhľadať 

 Názov a cieľ projektu Obdobie realizácie projektu 

1. 

Uzdravme svet 

Program „Prispôsobenie sa 

zmene klímy – prevencia 

povodní a sucha“ 

júl 2014 – september 2016 
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piesne s touto tematikou a formou vlastnej prezentácie v angličtine oboznámiť spolužiakov so 

zisteniami (poprípade zložiť vlastnú ekopieseň). Študenti píšu báseň  - pomocou 

brainstormingu nakumulujú slovnú zásobu so životným prostredím, vytvoria toľko veršov, 

koľko študentov je na škole, báseň bude umiestnená vo vestibule školy. Súťaž o najlepšie 

logo životného prostredia – toto by mohlo byť vyhlásené pre časopis alebo pre nejakú 

organizáciu v meste. Tvár našej prírody – výtvarná súťaž, „Les – pľúca našej planéty“ – 

svetový deň lesov, Prírodovedný viacboj „Čo prezrádza strom“ – zábavno – súťažné 

popoludnie, Environotázniky – kvíz venovaný problematike znečisťovania ovzdušia, vody 

a pôdy.  

 

 

Iné projekty 

Vzdelávacie poukazy   

Stredoškolské štipendiá 
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§ 2. ods. 1 k   

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

- negatívny. V školskom roku 2016/2017 nevykonala ŠŠI inšpekčnú činnosť na škole.    

 

 

§ 2. ods. 1 l   

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ulici Pod Vinbargom 3 v Bardejove.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 

Kancelária riaditeľky školy,   

Kancelária pre zástupkyňu riaditeľky školy TV,  

Kancelária pre zástupkyňu riaditeľky školy PV, 

Kabinet pre výchovnú poradkyňu. 

 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 

Zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  

Kabinety pre učiteľov cudzích jazykov, slovenského jazyka a literatúry, ekonomických a 

gastronomických predmetov, spoločenskovedných predmetov, informatiky 

Sociálne zariadenie.   

 

Nepedagogickí zamestnanci školy: 

Kancelária pre sekretariát,  

Kancelária ekonómky, 

Kancelária personálneho a mzdového oddelenia, 

Kancelária učtovníčok, 

Kancelária správcu,  

Miestnosť s odkladacím priestorom, 

Kotolňa, 

Vzduchotechnika, 

Archív. 

 

Ďalšie priestory: 

Hygienické priestory, sociálne zariadenia, šatne, 

Sklad učebníc, 

Sklad učebných pomôcok, 

Sklad inventára, strojov a zariadení, 

Sklad materiálov, surovín a polotovarov, 

Knižnica. 

 

Makrointeriéry: 
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Objekt hlavnej školskej budovy 

Ľudová jedáleň – zariadenie praktického vyučovania 

Budova na ulici 29. augusta 

Objekt hlavnej školskej budovy – Pod Vinbargom 3, Bardejov (súčasť školy) 

 Recepcia  

 Školský blok:  

 

Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (15) 

2. Jazykové laboratórium 

3. Odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie informatiky (2) 

4. Odborná trieda/ - učebňa pre vyučovanie ADK  

5. Kabinety Slovenského jazyka a literatúry, ekonomických predmetov, 

spoločenskovedných predmetov, informatiky, cudzích jazykov 

 

 Blok nová prístavba: 

1. Zborovňa 

2. Multimediálna učebňa 

3. Učebne techniky obsluhy (3) 

4. Učebne technológie prípravy pokrmov (2) 

5. Knižnica 

6. Kabinet odborných gastronomických predmetov (2) 

7. Sklad inventára, strojov a zariadení (2) 

8. Šatne 

9. Sociálne zariadenia 

 

 Blok turistická ubytovňa: 

1. Kancelárie školského manažmentu a nepedagogických zamestnancov 

2. Sociálne zariadenia 

3. Kancelária výchovného poradcu 

4. Klasické triedy / - učebne pre teoretické vyučovanie (5) 

5. Učebne pre vyučovanie cudzích jazykov (2) 

6. Učebňa techniky obsluhy 

7. Učebne ADK (3) 

8. Šatne 

9. Ubytovacie izby pre turistov (100 osôb)   

 

 Športová hala (telocvičňa, posilňovňa, šatne a hygienické zariadenia)  

 Jedáleň a kuchyňa 

 Odborná učebňa techniky obsluhy 

 Odborná učebňa technológie 

 Hygienické zariadenia 

 Kotolňa 
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 Zariadenie pre praktické vyučovanie Ľudová Jedáleň, ul. 29. augusta, Bardejov (10 min 

od školy): 

1. Kabinety pre MOV 

2. Viacúčelová miestnosť (pre žiakov, MOV, rodičov a iných) 

3. Odborné cvičné triedy 

4. Kotolňa 

5. Dielňa  

6. Cvičná kuchyňa 

7. Sklady pre stroje, nástroje, náradia, suroviny, materiál, polotovary 

8. Hygienické zariadenia 

9. Malá telocvičňa – pohybové štúdio (so sociálnym zariadením – WC, sprchy) 

 

 Budova na ulici 29. augusta: 

1. Odborné učebne 

2. Prenajaté priestory na podnikateľské účely  

 

Vyučovacie exteriéry 

1. Ihrisko s umelým trávnikom 

2. Viacúčelové ihrisko  

3. Atletická dráha 
 

Zmluvné pracoviská 

1. Hotel Šariš               

2. Hotel ARTIN                        

3. Liečebné domy Bardejovské Kúpele      

4. Reštaurácia MATT 

5. Reštaurácia Arkáda                       
 

Učebné pomôcky používané na zabezpečenie výučby: 

- mapy – geografické, dejepisné, jazykové, 

- magnetofóny s CD prehrávačom, 

- videá, 

- meotary, 

- datavideoprojektory, 

- počítače, 

- reštauačný inventár a zariadenie, ponukové a flambovacie vozíky, 

- odborná literatúra a časopisy. 

Potrebné a pripravované: 

- špecifický inventár na praktické vyučovanie, 

- vybavenie ďalších učební didaktickou technikou – prístup na internet, 

- notebooky a projektory pre predmetové komisie, 

- inštruktážne a odborné učebne na teoretické a praktické vyučovanie 
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§ 2. ods.1 m 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej     

činnosti (správa o hospodárení) 

 

tvorí Prílohu Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení 
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§ 2. ods. 1 n 

 Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský  

 rok 2016/2017  a vyhodnotenie jeho plnenia 

- podrobnejšie rozpracované vo vyhodnotení činnosti jednotlivých predmetových komisií  

Ciele, úlohy a priority školy v školskom roku 2016/2017 sú stanovené v súlade s platnou 

legislatívou, závermi a odporúčaniami štátnej školskej inšpekcie, úlohami a usmerneniami 

zriaďovateľa a z komplexnej analýza a poslania školy v školskom roku 2016/2017. 

 

         Hlavným cieľom školy je tvorivo humanistická orientácia školy, spojená 

s technologickou modernizáciou výučby, ktorej cieľom je pripraviť žiaka sa na uplatnenie sa 

vo vedomostnej spoločnosti a na život v 21. storočí. 

 

1. Odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a na získanie prvej 

kvalifikácie  

V súlade so všeobecnými cieľmi OVP na stupni ISCED 3A, t.j. učiť sa poznávať, učiť 

sa rozhodovať, učiť sa existovať, učiť sa žiť s ostatnými. 

 

- splnený 

 

- výchovu a vzdelávanie v prvých až piatych ročníkoch sme realizovali podľa schválených 

školských vzdelávacích programov: 

- Gastronomické a hotelové služby – hotelová akadémia, 

- Gastronomické a hotelové služby – hotelová akadémia II, 

- Gastronomické a hotelové služby – čašník, servírka 4 II, 

- Gastronomické a hotelové služby – kuchár 4 II, 

- Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu – manažment regionálneho cestovného ruchu 

II, 

- Medzinárodné podnikanie, 

- Výživa a šport - zdravý životný štýl  

ktoré vychádzali zo Štátnych vzdelávacích programov (63 Ekonomika a organizácia, 

obchod a služby I, 64  Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, 29 Potravinárstvo) v 

súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- pripravili sme tematické výchovno – vzdelávacie plány pre všetky ročníky v súlade s 

POP na šk. rok 2016/2017 v jednotlivých predmetoch. 

- pri zvyšovaní úrovne v oblasti vzdelávania a výchovy sme rešpektovali pedagogické 

dokumenty, cieľové požiadavky, štandardy učiva 

- implementovali sme prvky Národného štandardu finančnej gramotnosti pre klasifikáciu 

vzdelávania ISCED 3 A zapracovali sme ich do tematických výchovno – vzdelávacích 

plánov všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov  

- žiakov na MS pripravujeme v súlade s koncepciou novej MS a v súlade s cieľovými 

požiadavkami a požiadavkami na MS,  

- vyučovacie hodiny boli inovované modernými metódami s využitím IKT a masmédií - 

internet, tlač, televízne programy a postoj žiakov k jednotlivým témam, 

- podporovali sme rozvoj ekonomických a podnikateľských schopností pri výučbe 

ekonomických predmetov v rámci zavádzania IKT:  

- sa vyučovalo cez internet - MOODLE 

- vyučovalo sa formou e-learningu 
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- vyučovalo sa jednoduché a podvojné účtovníctvo a účtovanie  v programe ALFA, 

OMEGA, OLYMP poskytnutím demoverzie od firmy KROS 

- študenti boli zapojení do vzdelávacieho programu podnikanie v cestovnom ruchu 

neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko  

- podporovali sme vyučovacie metódy, ktoré prepájajú učenie so životom (projektové 

vyučovanie, odborné prednášky s pracovníkmi bánk: bezhotovostný platobný styk, III. 

pilier dôchodkového zabezpečenia, HACCP), 

- podporovali sme samostatnú a tvorivú prácu študentov:  

- zadávali sme študentom tematické práce, projekty, ktoré samostatne prezentovali a 

vyhodnotili  

- zrealizovali sme výskumy formou dotazníkov zamerané na zisťovanie kvality výučby a 

tvorivosti v práci učiteľa. Vyplnené dotazníky sme vyhodnotili a prijali opatrenia pre 

skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu. 

 

 

2. Umožniť žiakovi 

získať kompetencie, ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, naučiť sa správne identifikovať 

a analyzovať problémy, rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé  umelecké, 

psychomotorické schopnosti, získať a posilňovať úctu k ľudským  právam 

a základným slobodám, pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, 

naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, naučiť sa kontrolovať a regulovať 

svoje správanie, získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich 

uplatňovanie. 

 

- plní sa 

 

- v študijných odboroch, ktoré majú učebný plán vypracovaný podľa SVP z roku 2010 sa 

realizuje povinné vyučovanie dvoch cudzích jazykov, podľa ŠVP z roku 2013 len v 

študijných odboroch ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

- rozvíjali sme schopnosti nadaných a talentovaných žiakov v týchto oblastiach: 

- účasť žiakov v školskom a obvodnom kole v olympiáde v ANJ, NEJ 

- účasťou žiakov na zahraničnej praxi študentov na v Nemecku, Taliansku, Francúzsku, 

Švajčiarsku  

- olympiáda ľudských práv (školské kolo, krajské kolo) 

- účasť v súťažiach (barmanských, v písaní na stroji, v matematike, recitácii, vo 

fotografických, športových, odborných ekonomických a gastronomických,  ...) 

- v krúžkovej činnosti (pracovalo 24 krúžkov) 

- organizácia a účasť na športových súťažiach. 

- v športovej oblasti – zorganizovali sme obvodné kolo vo futsale 

- dňa 13.2.2017 prebiehala na škole generálna skúška MS 2017 zo SJL v elektronickej 

forme podľa pokynov NÚCEM. Skúšku vykonalo 17 študentov, skúšobné testovanie pred 

riadnym termínom MS 2017 zo SJL. Pre riadne vykonanie maturitnej skúšky v 

elektronickej forme sa prihlásilo záväzne 13 študentov. 

 

3. Zabezpečiť účelné vynakladanie finančných prostriedkov, ktoré bude úzko 

súvisieť predovšetkým s racionalizáciou v personálnej oblasti a ochranou majetku. 

 

- plní  sa 

 Hoci  Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove  má od školského roka 2013/2014  

nižší počet žiakov ako v predchádzajúcich školských rokoch, ešte v roku 2013 hospodárila 
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s  kladným hospodárskym výsledkom a bez záväzkov po lehote splatnosti. V roku 2014 

mala škola výrazne krátený príspevok na žiakov a hospodárila už so stratou. Tento trend 

pokračoval aj v roku 2015. K 30.6.2017 sme dosiahli kladný hospodársky výsledok 

vzhľadom na množstvo akcií, ktoré realizujeme v rámci hlavnej činnosti, avšak od 

septembra 2016  nastal opäť  pokles žiakov a s tým súvisel aj  nižší príspevok na osobné 

náklady a prevádzku, ktorého výpadok  aj napriek veľkej snahe nie sme schopní vykryť 

z vlastných zdrojov.  Napriek tomu však aj v roku 2016 sme dosiahli zisk, ktorý je  

výsledkom opatrení:  zníženie osobných nákladov.  Zvýšenie tržieb sme dosiahli 

skvalitnením našich služieb a  zrealizovaním väčšieho počtu akcií. Náklady nám klesli 

taktiež ale nie úmerne s príspevkom, pretože budovy sú rovnako veľké a rovnako 

energeticky náročné ako v predchádzajúcich rokoch. Výpadok príjmov z VUC sme sa 

snažili vykryť vyššími vlastnými príjmami, čo sa nám čiastočne aj podarilo a škola 

hospodárila v roku 2016 s kladným hospodárskym výsledkom.  Rozpočet na rok 2017 je 

však opäť nižší ako v predchádzajúcich rokoch a aj napriek veľkej snahe nie sme schopní 

dosiahnuť také  príjmy, ktoré by pokryli aj výpadok finančných prostriedkov spôsobených 

nižším rozpočtom z VUC.  V súčasnosti sa pripravuje žiadosť  na PSK o navýšenie 

rozpočtu na rok 2017. Po kladnom vybavení tejto žiadosti budeme schopní uhradiť všetky 

záväzky po lehote splatnosti, ktoré evidujeme k 30. 6. 2017. 

 

4. Viesť dôsledne stratégiu školy 

s prihliadnutím na  realizáciu výchovy a vzdelávania podľa vlastných školských 

vzdelávacích programov. Nosným odborom ako  hotelová akadémia a novým 

odborom predovšetkým výživa  a šport   zabezpečiť adekvátne materiálne podmienky 

a dôslednú propagáciu. 

 

- plní sa 

 

- realizácia aktivít projektu a implementácia nových učebných osnov - reevidovanie ŠkVP,   

- vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania a podpora účasti pedagogických 

zamestnancov na vzdelávacích aktivitách  

- vypracovanie štruktúry kariérových pozícií 

- podpora talentu u žiakov – umožnenie – účasť v rôznych súťažiach, zahraničnej praxi, 

spolupráca s partnerskými školami  

- aktivity na propagáciu a popularizáciu školy: DOD, RZ pre rodičov a účasť na RZ žiakov 

9. ročníkov ZŠ 

 

 

5. Sústavne zlepšovať a dopĺňať vybavenie školy a modernizovať výučbu, zvlášť 

v Ľudovej jedálni – pracovisku PV, zefektívniť OV inováciou metód a foriem, 

modernizáciou pracovného prostredia a takým personálnym obsadením MOV, ktoré 

bude sledovať trendy v gastronómii, podporovať špecifické záujmy  a osobitosti 

každého žiaka. 

 

- priebežne sa plní   

Škola sa zapojím do projektov Melody, Modré školy a Inovácia školských vzdelávacích 

programov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove sústavne snaží o modernizáciu 

výučby a dopĺňanie materiálno –technického zabezpečenia školy, v tomto školskom roku sme 

naďalej implementovali inovačné metódy s využitím IKT:     

 - na interaktívnych tabuliach počas vyučovacích hodín CUJ, MEG, NAN, EPP, TOB, EKO, 

HGM, MAT, CTB a daľších 
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 - e – learningovej aplikácie Moodle 

- účtovníckeho programu Omega, Alfa a Olymp od firmy Kross 

- ATF Profi - All Ten Fingers (písanie všetkými desiatimi). Tento program sa aplikuje na 

predmete administratíva a korešpondencia : 

- výučbový program, program na zdokonaľovanie presnosti a rýchlosti písania, výučba 

základnej práce s textom, vyhodnotenie presnosti a rýchlosti písania podľa metodiky, 

klasifikácia výsledného textu 

- lekcie členené na hmaty, celé slová, zložité vety, súvislý text, okamžité grafické a zvukové 

označenie chýb, odborne spracované texty z učebnice Administratíva a korešpondencia – v 

budúcnosti zriadenie odbornej učebne ADK na PC. 

 

Projektom Inovácia školských vzdelávacích programov sme reevidovali učebné osnovy 

jednotlivých predmetov o doplnenie moderných vyučovacích metód a foriem práce, získali 

sme vybavenie predmetov didaktickou technikou.  

 

 

6. Zabezpečiť žiakom prístup ku  kvalitným záujmovým a  a voľnočasovým aktivitám 

a tak vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám.  

 

- priebežne sa plní   

- plnili sme úlohy implementácie národného plánu výchovy k ľudským právam a úlohy 

implementácie protidrogovej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

environmentálnej výchovy, mediálnej výchovy, multikultúrnej výchovy  - besedami, 

nástennými novinami, výstavami žiackych prác (koláže, letáky, reklamy), prednáškami 

v školskom rozhlase, exkurziami, medzipredmetovými vzťahmi  v tematicko výchovno – 

vzdelávacích plánoch, učebných osnovách a realizáciou aktivít v mimoškolskej 

a záujmovej činnosti.  

- zrealizovali sme prieskum o šikanovaní žiakov, užívaní legálnych a nelegálnych drog a 

o dodržiavaní ľudských práv. 
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§ 2. ods. 1 o 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých  sú  

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

 

SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 záujem uchádzačov o štúdium 

(predpoklad naplnenia prvých 

ročníkov), 

 komplexnosť školy a jej poloha 

(škola, stravovacie zariadenie, 

športový areál), 

 kvalita a skúsenosť pedagogických 

zamestnancov, 

 zabezpečenie odborného výcviku 

v kmeňových a zmluvných 

gastronomických zariadeniach 

 záujem podnikateľských subjektov 

o absolventov študijného odboru, 

 nízke % nezamestnanosti našich 

absolventov v odboroch kuchár, 

čašník, cukrár a pomerne vysoká 

úspešnosť prijatia absolventov 

študijných odborov pre štúdium na 

VŠ,   

 záujem žiakov o získavanie 

jazykovej spôsobilosti hlavne 

v nemeckom a anglickom jazyku, čo 

umožňuje žiakom bezproblémovú 

komunikáciu v cudzích jazykoch 

v zahraničí (zahraničná odborná 

prax), 

 veľmi dobré meno a tradícia školy 

v regióne, 

 atraktivita školy, 

 vysoký stupeň kvalifikácie učiteľov, 

 práca učiteľov aj žiakov 

s dostupnými IKT s využitím 

moderných metód a foriem 

vyučovania, 

 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na rekonštrukciu odborných učební 

a telocvične, 

 nedostatočná vybavenosť moderných 

jazykových učební a iných odborných 

učební,  

 nedostatok kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov 

vyučujúcich cudzie jazyky, 

 nižšia vedomostná úroveň žiakov 

prichádzajúcich zo ZŠ, 

 nedostatok učební a didaktickej  

techniky pre realizáciu IKT 

v odborných predmetoch, 

 nižší záujem žiakov o vyučovanie 

FRJ a RUJ, 

 nedostatok, resp. neexistencia 

učebníc pre niektoré odborné 

predmety, 

 pasívny prístup študentov a rodičov 

k dosahovaniu lepších študijných 

výsledkov, k dochádzke žiakov na 

teoretické vyučovanie a odborný 

výcvik, 

 nevhodné priestory pre vykonávanie 

niektorých mimovyučovacích aktivít  

(školská knižnica, barmanský krúžok 

a iné záujmové krúžky).  

 

  



 52 

 

 

 

 

 

 vysoká praktická odborná úroveň 

žiakov našich odborov a schopnosť 

ich zapojenia do rôznych druhov 

podujatí, 

 účasť pedagógov na vzdelávacích 

podujatiach a záujem 

o samovzdelávanie, 

 rozvinutá spolupráca so školami na 

medzinárodnej úrovni, 

 spolupráca s bankovými, 

kultúrnymi, vzdelávacími, 

zdravotníckymi a správnymi 

inštitúciami a subjektmi tretieho 

sektora pri organizovaní besied, 

prednášok, prezentácii, 

 zapojenosť zamestnancov aj 

študentov v aktivitách súvisiacich so 

získavaním mimorozpočtových 

prostriedkov prostredníctvom 

grantov. 

 

Príležitosti Riziká 

 bezproblémové uplatnenie 

absolventov školy v gastronomických 

zariadeniach v Bardejove alebo mimo 

mesta prípadne regiónu, 

 dobré uplatnenie našich absolventov 

v zahraničných gastronomických 

prevádzkach (kontakty sa vytvárajú 

počas žiackych odborných praxí), 

 fungujúce partnerstvo s podobnými 

školami doma a v zahraničí (SRN, 

Poľsko, Francúzsko, SK – Humenné, 

Prešov, Kežmarok), 

 dobrá a funkčná spolupráca so 

zamestnávateľmi a zriaďovateľom, 

ŠPÚ a ŠIOV ako predpokladu dobrých 

koncepčných a poradenských služieb, 

 zosúladenie odbornosti žiakov 

s požiadavkami trhu práce na základe 

analýz podnikateľských subjektov,  

 zvýšenie kvality prípravy žiakov na 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na obnovu a prevádzku školy, 

 nízka vedomostná úroveň 

prichádzajúcich žiakov zo základných 

škôl, 

 nízka priemerná mzda v oblasti 

gastronómie, hotelierstva, obchodu 

a cestovného ruchu,  

 slabá spolupráca s rodičmi z dôvodu 

ich pasívneho prístupu k školskej 

problematike,  

 pokles počtu žiakov v budúcich 

populačných ročníkoch, 

 rast počtu konkurenčných stredných 

škôl v regióne (cirkevné a súkromné 

školy), 

 zmena hodnotových priorít 

spoločnosti, 

 kríza rodiny, nezáujem rodičov 

o štúdium svojich deti, 
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budúce povolanie a štúdium, 

 diverzifikácia študijných odborov 

z dôvodu posilnenia konkurenčných 

schopností školy, 

 zvýšenie úrovne zapojenia do 

programov medzinárodnej spolupráce 

v rámci projektov, 

 možnosť ďalšieho vzdelávania 

učiteľov v projektoch ESF, podpora 

kariérneho rastu aj 

konkurencieschopnosti školy, 

 možnosti vykonávania praxe žiakov 

študijných odborov v cudzojazyčnom 

prostredí, 

 dobrá spolupráca školy so 

zastupiteľstvom mesta a zefektívnenie 

foriem prezentácie sa školy v regióne 

i v zahraničí. 

 

 rastúce výchovné problémy žiakov 

z dôvodu vysokého počtu rodičov 

zamestnaných v zahraničí. 
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§ 2. ods. 1 p 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

 

 

 

Celkový 

počet 

absolventov 

školy: 

83 

 

 

V študijných 

odboroch: 83 

 

študujúci na VŠ  

 

v zamestnaní  

 

evidovaní na ÚPSVaR 

 

13 

 

58 

 

12 

 

V učebných 

odboroch: 0 

študujúci na NŠ  

 

v zamestnaní  

 

evidovaní na ÚPSVaR 

0 

 

0 

 

0 

 

Najvyšší záujem a úspešnosť prijatia na VŠ  majú žiaci študijného odboru: 

- manažment regionálneho cestovného ruchu – 33,33 %, 

- hotelová akadémia – 14,29 %. 
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§ 2. ods. 2 b 

 

Voľnočasové aktivity: 383 žiakov školy pracovalo v uvedených krúžkoch, ktoré boli 

realizované na škole 

Názov krúžku Počet prihlásených 

žiakov 

Abeceda sprievodcu cestovného ruchu 8 

Administratíva a korešpondencia – zdokonaľovanie 

výkonu 

19 

Ako čítať a porozumieť textu 10 

Angličtina krok za krokom 27 

Baristický krúžok 18 

Barmanský krúžok  25 

Barmanský krúžok – free style  23 

Carving 11 

Futsal 25 

Hravá matematika 10 

Hravá ruština 11 

Hravý účtovník 12 

Hudobnícky krúžok 8 

Hudobno-spevácky krúžok 13 

Internetový klub 11 

Knihovnícky krúžok 14 

Krúžok umeleckého prednesu 9 

Maturujeme z NJ 21 

Nebojme sa gramatiky 15 

Nemčina v bežnom živote 11 

Podnikanie v cestovnom ruchu 8 

Podnikanie v praxi 8 

Pohybový krúžok 16 

Príprava na SOČ 9 

Príprava slávnostného pohostenia v praxi 10 

Spoločensko – historický krúžok 9 

Športový krúžok 22 
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§ 2. ods. 2 c 

 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi 

Zúčastňujú sa zasadnutí Rady školy. V rámci zasadnutí Rady rodičov sa zúčastňuje 

vedenie školy, na ktorých rodičov informuje o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, 

krúžkovej činnosti, o zahraničnej praxi, mimoškolskej činnosti a aktivitách na odbornom 

výcviku, o technickom vybavení školy, o družobných stykoch s ostatnými školami 

v zahraniční, o riešení výchovných problémov, o ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi na 

ich zdravý telesný a psychický vývin, o stravovaní žiakov a pod. 

 

§ 2. ods. 2 d 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a právnickými 

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní podieľajú 

Spolupráca školy a verejnosti 

Vedenie školy a pedagogickí pracovníci spolupracujú hlavne s organizáciami v rámci 

mesta a okresu. Táto spolupráca je vzájomná. Týka sa hlavne týchto oblasti: 

- pri príprave projektov, pri prevencii žiakov pred škodlivými vplyvmi, pri organizovaní 

kultúrnych  vystúpení, pri charitatívnych činnostiach, pri skrášľovaní prostredia 

a pod., 

- spolupráca s podnikateľskou verejnosťou pri organizovaní praxe a odbornom výcviku. 

 

Organizácie, s ktorými škola najčastejšie spolupracovala 

Bardejovské kúpele a.s., MsÚ, OÚ, HOS, Republiková únia zamestnávateľov, 

Domovy sociálnych služieb - Alia a Dúha, NsP, SČK, Únia nevidiacich a slabozrakých, 

Regionálna liga proti rakovine, RÚVZ, RV a PS, SkBA, Slovenská asociácia somelierov, 

Centrum poradensko-psychologických služieb, pivovar Topvar, Academy of coffe, hotely 

a reštaurácie, podniky v rámci odbornej praxe žiakov a pod. 

 

Bardejov 26. septembra 2017  

         RNDr. Eva Čajková, PhD. 

          riaditeľka školy 

 

Správa prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa: 26. septembra 2017  

Prílohy: 

1. Správa o hospodárení za rok 2016 

2. Vyjadrenie Rady školy 

3. Stanovisko zriaďovateľa 
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Prílohy :  
1. Správa o hospodárení za rok 2016 

2. Vyjadrenie Rady školy 

3. Stanovisko zriaďovateľa 
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Príloha č. 2 

Rada školy pri Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove 

 

      Hotelová akadémia Jána Andraščíka 

      Pod Vinbargom 3 

      085 01  Bardejov 

 

      Bardejov, 26. 9. 2017 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri Hotelovej akadémii J. Andraščíka 

 

 Rada školy pri Hotelovej akadémii J. Andraščíka v Bardejove prejednala 

správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2016/2017 dňa 26. septembra 2017 a súhlasí s obsahom uvedenej 

správy. 

 

 

 

 

 

            

        Ing. Zdenka Dziaková 

                           predseda Rady školy 



Príloha č. 3 

 

Prešovský samosprávny kraj, Odbor školstva  

Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 

 

      Hotelová akadémia Jána Andraščíka 

      Pod Vinbargom 3 

      085 01  Bardejov 

 

      Prešov, .............................. 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 Odbor školstva  PSK    s c h v a ľ u j e     Správu o výchovno – 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Hotelovej akadémii Jána 

Andraščíka v Bardejove za školský rok 2016/2017. 

 

 

 S pozdravom 

 

 

            

       ....................................................... 

  

 
 


