
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok  2017/2018  
 

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, mládeže, telesnej výchovy a športu  

Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 

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

Zástupkyňa RŠ Ing. Dagmar Kriššová 

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 do 9.4.2018 

MUDr. Andrej Havrilla  

Ing. Viliam Holeva  

Mgr. Ladislav Magyar 

Pavol Ceľuch  

od 10.4.2018 

MUDr. Patrik Mihaľ 

Pavol Ceľuch  

Ing. Jozef Kmec, PhD. 

PaedDr. Ján Furman 

PK vzdelávacej oblasti 

jazyk a komunikácia  

Mgr. Ľubica Michalíková 

PK ostatných 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

Mgr. Magdaléna Regulová 

PK odborno-

ekonomických predmetov 
Ing. Renáta Akbariová 

PK odborných 

gastronomických 

predmetov 

MVDr. Katarína Vaľková 

http://www.habj.sk/


 2 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami k 15. 9. 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 19 1 24 1 22 1 33 2 41 6 139 

6324 M man. reg. 

cest.ruchu 
0,33 8 0,5 16 0,33 11 0,33 11 - - 1,5 46 

6329 M 01 ob. a inf. 

služby  
- - - - - - 0,33 12 - - 0,33 12 

6444 K čašník-

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

6445 K kuchár 0,33 6 0,5 13 0,5 12 0,5 14 - - 1,83 45 

2951 M výživa a 

šport 
0,33 13 0,5 15 0,66 21 0,33 11 - - 1,83 60 

Spolu 2 46 3 76 3 75 3 96 2 41 13 334 

Priemerný počet žiakov na triedu 25,69 

 

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. 2018 

 

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 17 1 23 1 22 1 33 2 41 6 136 

6324 M man. reg. 

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

6329 M 01 ob. a inf. 

služby  
- - - - - - 0,33 12 - - 0,33 12 

6444 K čašník-

servírka 
- - 0,5 8 0,5 7 0,5 15 - - 1,5 30 

6445 K kuchár 0,33 6 0,5 14 0,5 11 0,5 10 - - 1,83 41 

2951 M výživa a 

šport 
0,33 15 0,5 15 0,66 21 0,33 11 - - 1,83 62 

Spolu 2 47 3 76 3 72 3 92 2 41 13 328 

Priemerný počet žiakov na triedu 25,23 
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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. 

2017 

Počet 

tried 

k 

15. 9. 

2017 

Pristú

pili 

do 14. 

9. 

2017 

Počet 

žiakov 

k 15. 9. 

2017 

6323 K 

hotelová 

akadémia 

 

3A 

 

5 1 31 29 15 1 4 19 

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 0,5 22 19 8 0,33 0 8 

6444 K 

čašník-servírka 

3A 4 0,5 15 15 4 0 0 0 

6445 K  kuchár 3A 4 0,5 20 17 6 0,33 0 6 

2951 M výživa a 

šport 
3A 4 0,5 23 21 15 0,33 0 13 

6444 H čašník, 

servírka 
3C 3 0,33 0 0 0 0 0 0 

6445 H kuchár 3C 3 0,33 0 0 0 0 0 0 

2964 H cukrár 3C 3 0,33 2 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 a učebné odbory 

     



 5 

 

 

 

 

 

§ 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. 2 47 47 4 9 34 1 0 0 0 0 0 6 1 0 3186 140 

2. 3 76 76 9 13 54 0 0 0 0 0 0 5 0 1 6496 261 

3. 3 72 72 7 15 50 0 0 0 0 0 0 5 3 1 6063 397 

4. 3 92 92 14 14 64 0 0 0 0 0 0 5 1 1 7887 296 

5. 2 41 41 3 11 27 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2441 53 

Spolu 13 328 328 37 77 229 0 0 0 0 0 0 22 6 3 26073 1147 

 

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 2,29 2,59 - 2,41 - - 2,35 1,71 1,18 2,24 2,88 1,19 2,76 2,41 2,24 1,94 2,0 - - 

II.H 2,52 2,09 - 2,0 2,83 - 1,87 1,91 1,35 2,48 2,48 1,0 2,57 2,48 - 2,35 2,04 2,61 2,3 

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

III.H 2,86 2,36 - 2,29 3,2 1,64 3,05 2,23 1,73 2,73 3,23 1,1 3,05 2,95 1,05 2,82 2,59 2,95 2,59 

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

IV.H 2,94 2,48  2,28 2,89 3,15 1,04 1,45 2,27 3,12 2,82 3,12 3,21 1,21 2,61 2,88 2,45 1,42  

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2RJ 2AJ TSV API GOR EKO UCT HGM USP PRW NAN PMO TOB UCX MEG 

V.H 2,95 2,68 - 2,6 2,5 - 1,05 1,53 2,00 2,58 2,37 2,68 2,11 2,32 - 2,32 2,79 1,84 2,42 

V.G 2,95 2,5 - 2,19 3,5 - 1,1 1,36 1,55 2,41 2,82 2,32 1,64 2,09 - 2,5 2,55 2,68 2,36 
 

 

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 2,22 1,56 - 2,0 - 2,0 2,0 2,0 1,67 1,78 2,22 1,78 1,0 1,67 2,11 1,56 2,44 1,44 1,22 2,44 

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

II.A 2,5 1,93 3,0 1,8 2,14 2,25 1,81 2,0 1,38 2,63 2,88 1,75 1,07 2,25 2,5 1,63 1,56 2,94 2,56 - 

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



 6 

 

 

 

 

 

III.A 2,64 2,6 3,0 2,0 1,09 2,8 1,91 1,82 3,0 1,82 1,11 2,55 2,45 2,27 2,36 2,64 2,55 - - - 

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

IV.A 2,64 2,27 - 2,14 2,75 1,55 2,55 1,0 1,64 2,45 2,18 1,64 1,91 1,91 1,73 2,0 1,18 1,91 - - 
 

odbor: 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 
Trieda SJL 1AJ IVT 2NJ 2RJ MAT TSV USP KDR EKE MNP UCT MEM OTZ SKQ ZPP PRN ZMP CPN - 

IV.A 2,92 2,83 1,42 1,33 2,89 2,08 1,11 1,67 2,17 2,5 1,5 1,67 2,33 2,33 1,17 1,58 2,0 1,08 1,17 - 

 

odbor: 6444 K čašník, servírka 
Trieda SJL 1AJ 1NJ 1RJ DEJ OBN TEC SLK CTO MAT API TSV EKO PVY TOB OVY ZYU TEA ADX PXV 

II.C 3,75 3,4 3,5 2,0 3,38 3,13 3,25 - - 3,25 - 1,14 3,13 3,88 3,38 2,13 - - 2,38 2,25 

III.C 3,29 3,33 2,0 - - 2,43 2,43 - 2,43 3,57 2,0 1,83 2,86 2,57 2,43 1,57 2,86 - - - 

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

IV.C 3,07 3,33 3,0 3,33 - 3,0 1,8 1,36 2,47 3,0 2,53 2,47 1,07 1,87 2,4 2,4 1,73 2,87 2,9 - 

 

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.A 3,83 3,67 - - 3,67 3,33 3,0 2,5 2,83 3,67 3,0 1,0 3,83 3,0 3,33 1,33 3,0 2,17 - - 

II.C 3,71 2,67 3,5 3,67 2,57 2,86 3,29 - - 3,0 - 1,15 3,43 3,07 2,86 1,79 - - 2,86 2,07 

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

III.C 3,27 3,0 3,0 - 3,09 2,91 2,09 1,6 3,0 3,0 2,64 2,73 1,36 2,36 -  - - 2,64 - 

IV.C 3,9 3,38 - 3,5 - 3,1 2,4 1,3 3,0 3,4 2,7 3,1 1,2 2,4 2,5 2,0 2,7 3,6 2,9 - 

 

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

I.A 2,93 3,13 - 3,67 3,08 2,53 2,2 2,87 2,13 2,93 2,87 2,4 1,0 1,73 1,0 2,6 3,27 1,0 2,87 2,87 

Trieda SJL 1AJ 2RJ 2NJ 

2FJ 

APC BAM DEJ API MAT EKE OBN 

 

PPB SRL SQS 

 

TVZ  PXV TSV VDA ZDR 

 

VWS 

ZZS 

II.A 3,53 2,8 3,0 3,0 

3,0 

3,13 3,33 2,27 2,07 2,93 2,47 2,93 1,0 2,07 1,0 2,6 2,33 1,0 3,0 2,6 2,47 

2,47 
Trieda SJL 1AJ 2RJ 2NJ APC PAV PXA MAT EKE OBN 

 

PPB SRL SQS 

 

PSM  ZZS TSV VDA ZDR 

 

VWS - 

III.A 2,86 2,14 3,3 2,09 2,57 2,33 1,95 3,05 2,76 2,14 1,1 2,05 1,14 2,43 2,1 1,14 2,71 2,33 2,1  

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

 

PSM  HOQ TSV VDA ZDR 

 

- - 

IV.A 3,45 3,0 4,0 2,88 2,82 3,0 - 2,45 3,27 3,45 1,0 2,36 1,0 2,73 3,27 1,0 3,09 1,55 - - 

 

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

priemer 

Študijné 

odbory 

2,34 2,49 2,41 2,32 2,26 2,36 
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Výsledky externej časti MS a PFIČ MS 

Predmet 
Úroveň 

Počet 

žiakov 

PFIČ 

v % 

Úspešnosť EČ 

v % 

Národný 

priemer 

ANJ B1 68 57,61 43,60 53,9 

ANJ B2 2 92,50 93,75 63,4 

NEJ B1 21 50,09 36,5 39,4 

RUJ B1 12 39,22 39,7 51,2 

SJL - 103 74,72 47,07 54,7 

 

Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

Povinné predmety 

Predmet Spolu 1 2 3 4 5 MS 

nekonali 

Priemer 

predmetu 

Slovenský jazyk a literatúra 103 25 42 33 0 0 3 2,08 

Anglický jazyk  - úroveň B1 68 18 17 32 0 0 2 2,21 

Anglický jazyk  - úroveň B2 2 2 0 0 0 0 0 1,00 

Nemecký jazyk  - úroveň B1 21 7 5 8 0 0 1 2,18 

Ruský jazyk – úroveň B1 12 1 4 7 0 0 0 2,52 

Teoretická časť odbornej 

zložky 

103 34 35 22 9 0 3 2,06 

Praktická časť odbornej 

zložky 

103 42 34 23 3 1 0 1,90 

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky 

Anglický 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 1. – 5.  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 
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2. 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 

3. 6329 M 01 obchodné a informačné služby – 

medzinárodné obchodné vzťahy pre 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 

4. 6444 K čašník-servírka pre 2. – 4 .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 

5. 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 

6. 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 
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§ 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 31 6 20 57 

DPP - - - - 

z toho so zníženým 

úväzkom 

5 4 - 9 

ZPS - - 1 1 

Na dohodu 3 - 30 33 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

Počet kvalifikovaní nekvalifikovaní spolu Poznámka 

Učiteľov 
36 - 36 -  

Majstrov OV 6 - 6 - 

 

Predmety vyučované  nekvalifikovane 

Počet tried Predmet Počet hodín  týždenných 

1 DEK 2 

2 BIO 1 

4 KMM, SLK, KAZ 1 

1 BHP 1 

2 PXV 1 

3 ZDR 1 
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§ 2. ods. 1 h  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Forma vzdelávania Počet  absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 21 - 

2. atestácia 4 - 

DPŠ 18 - 

Bakalárske štúdium – MOV 6 - 

Vysokoškolské štúdium 34 - 

Špecializačné inovačné štúdium : 

Národné projekty ESF   

Priebežné vzdelávanie MPC 

 

0 

11 

 

- 

2 

Špecializačné kvalifikačné 

štúdium 

2 - 

Štúdium manažmentu 3 - 

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 16 4 - - - 

Vansovej lomnička 11 2 1 - - 

Olympiáda ANJ 14 2 - - - 

Olympiáda NEJ 10 1 1 - - 

Súťaže v oblasti telovýchovy 

a športu  

131 62 33 9 - 

Olympiáda ľudských práv 21 - 1 - - 

Gastronomické súťaže 56 - - 4 4 

SOČ 17 2 2 - - 

Junior Achievement Slovensko 11 2 2 2 - 

Maturita v knižnici 13 5 - - - 

Súťaž v spracovaní informácií 

na PC 

35 - 3 - - 

Zdravotnícka súťaž 5 5 - - - 
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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 

- dňa 13.12.2017 v Ľudovej jedálni MOV a žiaci vítali hostí 

zručnosťami v duchu Vianoc 

- Barmanský kurz 

- svadby 

- stužkové slávnosti 

- plesy 

- recepcie 

- rout pre rodičov III.C – 8.3.2018 

- rout pre rodičov II.C – 15.3.2018  

- slávnostné akcie 

- školské reprezentačné akcie 

- výstava slávnostných tabúľ 

- V Ľudovej jedálni, v priestoroch praktického vyučovania sme 4. 7. 

2018 privítali a pohostili členov vlády SR spolu s premiérom Petrom 

Pellegrinim 

b) v Jedálni Pod Vinbargom  

- Bardkontakt 

- Deň otvorených dverí  

- svadby 

- stužkové slávnosti 

- plesy 

- recepcie 

- slávnostné akcie 

- školské reprezentačné akcie 

- výstava slávnostných tabúľ 

- dňa 12. 12. 2017 sa v priestoroch COV uskutočnil vianočný rout pre 

rodičov a hostí žiakov 4. H triedy. Slávnostný rout pripravili žiaci 

IV.H pod vedením učiteliek odborných gastronomických predmetov. 

Hostia si mohli pochutnať na špecialitách studenej a teplej kuchyne, 

zamaškrtiť na múčnikoch, flambovaných špecialitách a punči. 

Vianočný rout žiaci spestrili spevom a koledami. 

- 9. Reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka (19. 1. 

2018) 

- Dňa 21. 3. 2018 žiaci III. H odboru hotelová akadémia pod vedením 

učiteliek odborných predmetov pripravili poľovnícky banket. Rodičia 

a pozvaní hostia mohli ochutnať divinovú paštétu s brusnicami, 

hráškový krém, plnenú panenku s lesnými hubami, karlovarské 

knedle. Sladkou bodkou bol malinový mousse a miešané nápoje. Aj 
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týmto spôsobom sa žiaci zdokonaľujú v praktických zručnostiach a 

pripravujú na maturitnú skúšku. 

- dňa 19. 5. 2018 sa konala rozlúčka žiakov končiacich ročníkov IV.A, 

IV.C, 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 2017/2018 

- dňa 3. 10. 2017 sa konala prednáška o pive a kurz o čapovaní piva 

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

zástupcami pivovaru TOPVAR, a.s. 

- dňa 9. 11. 2017 sa uskutočnilo celoškolské rodičovské združenie 

v jedálni Pod Vinbargom za účasti 86 rodičov a následne po ňom 

triedne rodičovské 

- uskutočnené stužkové slávnosti: 6. 10. 2017 (IV.C – Mgr. 

Džundová), 24. 10. 2017 (IV.A – Ing. Stajochová), 10. 11. 2017 (V.G 

– MVDr. Dubivská), 24. 11. 2017 (V.H -Mgr. Michalíková) – na 

veľmi dobrej úrovni,  

- slávnostná imatrikulácia študentov dňa 10.11.2017 na Mestskom 

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

HAJA 

- 15. 11. 2017 uskutočnený Deň otvorených dverí Hotelovej akadémie 

Jána Andraščíka v Bardejove, na veľmi dobrej úrovni, za početnej 

účasti žiakov ZŠ (cca 500 žiakov) 

- dňa 19. 1. 2018 sa konal na škole 9. reprezentačný ples Hotelovej 

akadémie Jána Andraščíka v Bardejove   

- dňa 23. 2. 2018 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 11 základných škôl. Víťazom 

prípadovej štúdie sa stala ZŠ na Wolkerovej ulici v Bardejove. 

- PČ OZ MS  

- Imatrikulácia prvákov 

- Deň učiteľov 

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

d) Mimo priestorov školy 

- prezentácia 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 11.10.2017 Deň zdravej 

výživy MVDr. Vaľková I.ZŠ so žiakmi piateho a štvrtého ročníka, 

11.10.2017 Deň zdravej výživy MVDr. Vaľková ZŠ Raslavice so 
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žiakmi piateho a štvrtého ročníka a 11.10.2017 Deň zdravej výživy 

Kačmaríkova a Sidorjaková ,ZŠ Vinbarg so žiakmi piateho a štvrtého 

ročníka. 

- Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského dňa 12. júna 2018 

zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja ocenili 

najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl. Svojim 

programom prispela aj spevácka skupina Melody.  

- 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) dňa 10.11.2017 a 

realizované aktivity žiakmi III.A s doplnkovým programom v 

telocvični HAJA  

 

2. Súťaže 

a) Olympiády 

- Dňa 23.11. 2017 sa konal 28. ročník školského kola olympiády v anglickom 

jazyku. 14 súťažiacich si vyskúšalo svoje znalosti z anglického jazyka v dvoch 

kategóriách, kde ich odborná komisia potrápila nielen v slovnom prejave, ale 

aj v znalostiach z gramatiky, slovnej zásoby či čítania s porozumením. V 

kategórii 2A sa na 1. mieste umiestnil Šimon Knap z I. A, na 2. mieste Tibor 

Havír z I. H a na 3. mieste skončila Edita Ďuriková z II. A triedy.  

V kategórii 2B sa na 1. mieste umiestnila Eva Ševcovová z V. G, na 2. mieste 

skončil Lukáš Katinger zo IV. H a na 3. mieste Michaela Lešková taktiež do 

IV. H triedy. 

- Dňa 22.11. 2017 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. 

Zúčastnilo sa ho 10 žiakov 1. až 5. ročníka v dvoch vedomostných úrovniach. 

Porotu tvorili a odpovede hodnotili Mgr. Mária Mudrová 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 – Alžbeta Šepitková   II.H 

2. miesto – Tibor Havír              I.H 

3. miesto – Edita Ďuríková        II.A 

Kategória 2B: 

1. miesto – Martina Zakuťanská       V.G 

2. miesto – Natália Nováková           IV.H  

3. miesto – Anna Virgalová              IV.H 

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

postupujúceho umiestnenia. a NEJ s postupom na krajské kolo 
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- 16.1. 2018 Alžbeta Šepitková z II. H triedy úspešne reprezentovala našu školu 

v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku, obsadila 2. miesto v 

kategórii 2A a postúpila na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 13. februára 

2018 v Poprade. 13.2. 2018 sa v Poprade konalo krajské kolo olympiády v 

nemeckom jazyku, našu školu reprezentovala žiačka II.H Alžbeta Šepitková – 

bez výrazného umiestnenia. 

- Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 17.1.2018 na 

Gymnáziu L. Stockela v Bardejove. Stretli sa tam študenti z bardejovského, 

ľubovnianskeho, svidníckeho a stropkovského okresu a súťažili v 4 

kategóriách, kde si zmerali svoje vedomosti a zručnosti v používaní tohto 

jazyka. Všetky kategórie dokazovali svoje vedomosti v písomnom teste a 

ústnej odpovedi, ktorá imitovala situácie z každodenného života. Našu školu 

reprezentovali Šimon Knap z I.A, ktorý súperil v kategórii 2A a Eva 

Ševcovová z V.G, ktorá súťažila v kategórii 2B, pod vedením PaedDr. 

Miroslavy Hasarovej, ktorá  bola na olympiáde členkou odbornej poroty v 

kategóriách 2D a 2C2. Naši študenti sa v silnej konkurencii gymnazistov 

umiestnili na pekných priečkach, hlavne Eva Ševcovová, ktorá skončila vo 

svojej kategórii na peknom 4. mieste. 

- 16.1. 2018 PhDr. Duhanová na podnet  študentov V.G pripravila súťaž „ 

Vyskúšaj si  maturitu“ zo SJL. Súťaž mala dve časti, prvá časť- test, ktorý 

trval 45 minút, druhá časť súťaže bola slohová práca, ktorá trvala 100 minút. 

Cieľom súťaže, ako to vyplýva z názvu, bolo vyskúšať si maturitu a tak overiť 

vedomosti a mieru pripravenosti na skutočnú maturitnú skúšku. Víťazom 

súťaže bola Martina Hricková z V.G. 

- Olympiáda ľudských práv je zameraná na  prezentáciu  a obhajobu ľudských  

práv vo svete. Olympiáda mala  4.12. 2017 školské kolo kde sa zúčastnilo 21 

žiakov z toho 16. dievčat a 5 chlapcov, ktorého sa zúčastnili žiaci I.A, II.H, 

IV.A MRCR. - 1. miesto Kristína Haromová, 2. miesto Anna Diňová, 

Víťazka, žiačka 3.H  Kristína Haromová sa zúčastnila dňa 8.2.2018 krajského 

kola na Metodickom centre v Prešove. Krajského kola sa zúčastnilo 29 žiakov. 

Krajské kolo malo dve kolá testovú časť a ústnu časť  kam postúpilo 19 

žiakov. Žiačka Haromová nepostúpila do druhej časti. 

- dňa 16. 5. 2018 sa v okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove konala 

vedomostná súťaž Maturita v knižnici. Našu školu zastupovalo 3-členné 

družstvo dievčat z 3. A triedy: Stanislava Sobeková, Kristína Chomová a Iveta 

Mihalčinová  

 

b) Odborné – gastronomické 

- Vzdelávací program Cervesario 3.10. 2017 seminár o pití piva so zástupcami 

pivovaru TOPVAR, a.s. Zapájanie odborníkov z praxe je neodmysliteľnou 

súčasťou vyučovania odborných predmetov. A preto  Hotelová akadémia J. 

Andraščíka už niekoľko rokov (8-krát) spolupracuje so spoločnosťou Pivovary  

Topvar. Jej súčasťou  je špeciálny vzdelávací program Cervesario- pivná 

akadémia, ktorý je  zameraný  na zvyšovanie pivného povedomia a pivnej 
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kultúry na trhu. Školenie viedol tím pivných majstrov pod vedením Dr. Jána 

Píryho, obchodného sládka Pivovarov Topvar, ktorý sa pivu profesionálne 

venuje už viac ako 30 rokov.  Študenti štvrtých ročníkov sa  dozvedeli 

informácie o histórii piva, procese varenia, o hygiene či správnom skladovaní.  

Najobľúbenejšou časťou programu bola praktická škola čapovania piva. 

Študenti mali možnosť sami si vyskúšať rôzne štýly čapovania ako na 

„hladinku, čochtan, či mlieko“. Prostredníctvom takýchto školení budúcich 

pracovníkov  v gastronómii prispievame  nielen k zlepšovaniu služieb 

zákazníkom, ale predovšetkým k zvyšovaniu pivnej kultúry na Slovensku. 

Umenie uvariť dobré pivo totiž nestačí. Rovnako dôležité je, ako sa o neho 

ďalej starajú hostinskí a čašníci, ktorí ho prinesú na stôl ku konzumentovi. 

- 11.10.2017 Deň zdravej výživy Vaľková , I.ZŠ so žiakmi piateho a štvrtého 

ročníka 

- 11.10.2017 Deň zdravej výživy Vaľková , ZŠ Raslavice , so žiakmi piateho a 

štvrtého ročníka 

- 11.102017 Deň zdravej výživy Kačmaríkova a Sidorjaková ,ZŠ Vinbarg so 

žiakmi piateho a štvrtého ročníka 

- v dňoch 12. – 13. 10. 2017 sa konala súťaž SLOVAK BARISTA CUP Junior 

2017 v Trnave – zúčastnený Kost Stanislav V.H 

- 16.10.- 20.10.2017 Barmanský Kurz - počet žiakov 27, z II.H,III.H,IV.H, 

II.A,II.C, III.C 

- - V dňoch 24. a 25. októbra 2017 sa konal 25. ročník  medzinárodnej 

barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2017 v priestoroch Športovej haly 

Hotelovej akadémie v Prešove. Súťaže sa zúčastnilo 70 súťažiacich a 35 

družstiev zo siedmich krajín Európy. Našu školu reprezentovali dve žiačky 

odboru hotelová akadémia, ktoré v početnej konkurencii dosiahli obdivuhodný 

úspech:  

- Natália Nováková zo IV. H triedy získala 1. miesto v kategórii Fancy soft 

drink, 2. miesto v kategórii jednotlivcov v rámci celej súťaže.  

- Martina Maníková z V. H triedy získala ocenenie Najúspešnejší reprezentant 

PSK mimo ocenených.  

- Niekoľkoročná práca priniesla svoje ovocie a talentované žiačky spomedzi 35 

družstiev získali 3. miesto. 

- dňa 15.11.2017 sa na pôde Hotelovej akadémie Jána Andraščíka konal 7. 

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. Súťaže sa zúčastnilo 12 súťažiacich z 3. ročníka 

odboru hotelová akadémia. Svoje vedomosti a zručnosti si porovnávali v 

kategóriách: dekantovanie červeného vína, otváranie a podávanie šumivého 

vína a príprava dlhého a krátkeho miešaného nápoja v šejkri. Súťažiaci 

pracovali pod prísnym dohľadom komisárov – spolužiakov z 5. ročníka 

odboru hotelová akadémia a víťazmi už v poradí 8. ročníka školskej súťaže 

Mladý someliér sa stali žiaci: 

- Marek Herstek – 1. miesto v príprave miešaného nápoja 
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- Sofia Balaščáková - 1. miesto v podávaní vína 

- Maroš Calek – absolútny víťaz súťaže 

- Svoje zručnosti študenti odprezentovali pred verejným publikom, hlavne 

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

našej škole. 

- v dňoch 13. 2 – 15. 2. 2018 sa konal na škole baristický kurz, ktorého sa 

zúčastnilo 19 žiakov. 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. 

- 16. februára 2018 škola zorganizovala 5. 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 2018“. Do Bardejova zavítali súťažiaci z hotelových 

akadémií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Celkovo súťažilo 

pred odbornou porotou 20 žiakov. Domácu školu zastupoval Stanislav Kost a 

Michal Matisko, žiaci 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. Michal Matisko bol vyhodnotený ako 

najlepší začiatočník. 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. 

- 27. marca 2018 konal 3. tohtoročný ročník "SLOVAK BARISTA CUP" junior 

na pôde hostiteľskej Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera. Našu školu 

úspešne reprezentovala dvojica Michal Matisko a Stanislav Kost. V 

konkurencii 30 baristov zo Slovenska a Čiech opäť potvrdili svoju šikovnosť i 

baristické zručnosti. Michal Matisko potvrdil svoje prvenstvo v kategórii 

„prváci“ a Stanislav Kost získal ocenenie za najlepšiu techniku pri práci s 

kávovarom.  

- 20.4.2018 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 21 mladých baristov zo stredných odborných škôl a hotelových 

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

akadémiu Jána Andraščíka reprezentoval žiak z V.H  odboru hotelová 

akadémia Stanislav Kost. 

- už tradične žiaci prvého ročníka odboru hotelová akadémia organizujú 

slávnostné rodičovské združenie, na ktorom rodičom ponúkajú kávu a koláč, 

tento rok  sa konalo dňa 13. 6. 2018 sme v Centre odborného vzdelávania  pre 

rodičov I. H triedy. Nápoje a koláč boli podávané banketovým spôsobom 

obsluhy. Spestrením rodičovského združenia bola flambovaná káva, ktorú 

pripravovali žiaci priamo pred zrakom rodičov. Takto žiaci prezentovali svoje 

zručnosti získané v prvom ročníku.. 

 

c) Odborné – ekonomické 

- 4.12. 2017 Školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači (SIP)  

prebehlo na škole v dvoch disciplínach – písanie na počítači a wordprocessing. 

Súťaž písanie na počítači mala 2 kategórie – začínajúci žiaci (1. ročník vš. 

odborov a 2. ročník HA) a pokročilí žiaci – ostatné ročníky všetkých  

odborov. Súťaž pozostáva z 10 minútového odpisu textu na presnosť a 

rýchlosť. 

V 1. kategórii sa zúčastnilo 16 žiakov a to žiaci I.A  a  II.H. 

Umiestnenie:       1. Kristián Podubinský    I.A 

                            2. Jana Dudrová            II.H 

                            3. Ivana Pavúková         II.H  

V 2. kategórii sa zúčastnilo 19 žiakov a to žiaci II.A, III.A, III.H, IV.A, IV.H, 

V.G, V.H 

 Umiestnenie:      1.  Katarína Uhrinková     IV.H 

                              2. Viktória Šepitková      II.A 

                             3. Miroslav Niščák          V. G 

V disciplíne wordprocessing (spracovanie dokumentu v programe WORD) 

súťažilo 9 žiakov. Súťažnú disciplínu tvorili dve časti:  - úprava textu - 

hromadná korešpondencia 

Umiestnenie:  1. Lukáš Novotný    IV. A 

             2. Radovan Majdák   V. H 

             3. Adriána Leňová   IV. A 

- dňa 15. 2. 2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili 52. ročníka krajského kola 

súťaže žiakov stredných škôl - Spracovanie informácií na počítači, ktoré sa 

konalo v Obchodnej akadémii v Poprade. Žiačka Katarína Uhrinková zo IV. H 

súťažila v disciplíne písanie na počítači, ktorá je zameraná na rýchlosť a 

presnosť odpisovania textu v časovom limite 10 minút. Žiaci Lukáš Novotný 

zo IV. A a Radovan Majdák z V. H triedy súťažili v disciplíne 

wordprocessing, ktorá je zameraná na profesionálne spracovanie textu. Lukáš 

Novotný sa umiestnil na 6. mieste a Radovan Majdák na 9. mieste. 
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- 6.3.2018 sa uskutočnilo školské  kolo SOČ, spomedzi 17 súťažných prác do 

krajského kola postupuje prezentovaná práca „Vojna zanecháva smutné stopy“  

riešiteľov Frederiky Chovancovej (I.A) a Samuel Lenárt (II.A), garantom 

práce bola Ing. Michalčinová Iveta. 

- 6.4.2018 – krajské kolo SOČ v Prešove - Vojna zanecháva smutné stopy.... je 

názov práce stredoškolskej odbornej činnosti, s ktorou sa študenti odboru 

manažment regionálneho cestovného ruchu Frederika Chovancová a Samuel 

Lenárt zúčastnili v krajského kola v Prešove. Práca svojou aktuálnosťou, 

spracovaním aj nápadom zaujala odbornú komisiu, ktorá jej udelila 3. miesto. 

- 23.2.2018 študenti  študijného odboru manažment regionálneho cestovného 

ruchu  zorganizovali pre deviatakov základných škôl už 6. ročník workshopu 

finančnej gramotnosti pod názvom BYŤ FINANČNE GRAMOTNÝM JE 

"IN"! zameraného na zvýšenie finančnej gramotnosti,organizátori privítali 

žiakov 11 základných škôl z Bardejova  a okolia. Každá základná škola mala 

troch zástupcov.Na začiatku stretnutia sa deviataci oboznámili so základnými 

pojmami finančného trhu, ktoré im jednoduchou formou vysvetlili odborníci z 

finančnej praxe. Tento rok naše pozvanie prijali lektori z OVB Allfinanz 

Slovensko pani  Mgr. Ivana Servanská a pán Miroslav Cuninka. Študenti zo 

študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu pripravili pre 

nich prípadovú štúdiu s názvom Rodinný rozpočet. Trojčlenné tímy 

základných škôl spravovali rodinný rozpočet. Museli prijímať rozhodnutia 

týkajúce sa zostavenia a používania rodinných financií pri rôznych životných 

situáciách. Najlepší „správcovia“ rodinného rozpočtu boli odmenení nielen 

vecnými cenami, ale aj  potleskom ostatných tímov. Na treťom mieste sa 

umiestnila ZŠ zo sídliska Vinbarg, na druhom mieste ZŠ Zborov a najlepšie 

finančné rozhodnutia prijali žiaci zo  ZŠ na Wolkerovej ulici. 

 

d) Matematické (prírodovedné) 

- 23.4. – 24.4.2018 – sa uskutočnilo testovanie PISA 2018, ktorého sa 

zúčastnilo 28 žiakov prvého ročníka, testovanie prebiehalo on-line podľa 

pokynov z NUCEM-u v odbornej učebni, školským koordinátorom bola 

RNDr. Krumlovská. Po ukončení testovania bol vyplnený a odoslaný  on-line 

školský dotazník PISA 2018. 

- 15.6.2018 zorganizoval Územný spolok SČK Bardejov súťaž  v prostredí 

futbalového ihriska v dedinke Šiba. V silnej konkurencii stredných škôl z 

Bardejova a Starej Ľubovne sa družstvo Hotelovej akadémie Jána Andraščíka 

umiestnilo na ôsmom mieste. Snahou tímu je v ďalšom školskom roku 

dosiahnuť lepší výsledok, ale najdôležitejšie je vedieť poskytnúť prvú pomoc, 

a tak zachrániť ľudský život. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: 1. 

kapitánka - Chiara Benková – Rybárová – III. A, 2. Lenka Soroková – I. A, 3. 

Sebastián Tej – I. A, 4. Alžbeta Marcinová – I. H, 5. Timea Zeleňáková – I. H. 

Pri maskovaní úrazov, ktoré vyzerali veľmi reálne pomáhala naša študentka z 

III. A Lenka Flešárová a figurantmi v súťaži boli študenti z II. A - Nikola 
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Koščová, Soňa Rusňáková, Kristína Hoľpitová, Viktória Šepitková, Simona 

Maťašová, Klaudia Orthová, Viktória Hasarová a Patrik Dunčák.   

 

e) Športové 

- - účelové cvičenia ochrany života a zdravia pre 1. a 2. ročníky (6. 9. 2017 I. 

ročníky, 8. 9. 2017 II. ročníky) 

- kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročníky (11. 9. – 13. 9. 2017). Dňa 11. 9. 

2017 žiaci tretieho ročníka z tried III. A, III. C, III. H absolvovali v lanovom 

centre Outdoor v Prešove topografickú prípravu, zdravotnícku prípravu a 

lezenie na lezeckých stenách. 12. 9. 2017 boli pre tretiakov pripravené 

prednášky o protipožiarnej ochrane, civilnej ochrane, topografii, zdravotníckej 

príprave. Žiaci si vyskúšali streľbu zo vzduchovej zbrane, lukostreľbu. Tretí 

deň kurzu žiaci preukázali svoje vedomosti pri testovaní a technických 

športoch. Vo vyrovnanom súboji tried sa na prvom mieste umiestnila trieda 

III. A, druhé miesto obsadila trieda III. H a tretie miesto dosiahla III. C trieda. 

- Dňa 28. 9. 2017 sa  uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu dievčat a 

chlapcov stredných škôl. Chlapci sa umiestnili na 4. mieste,  dievčatá obsadili  

2. miesto. Našu školu reprezentovali študenti Martin Rábik, Jakub Petrič a 

Jaroslav Lizák. Dievčenské družstvo tvorili Simona Kalakajová a Lívia 

Maliňáková. V rámci súťaže boli ocenení aj žiaci Atletického klubu  ŠŠK JAK 

Bardejov, ktorého  družstvo získalo na Majstrovstvách Slovenska v Atletike 

tretie miesto . K tomuto historickému umiestneniu prispeli študenti našej školy 

Patrik Helmanovský, Marek Herstek, Baláž Adam, Petreň Dávid. 

- Týždeň športu od 23. 9.  do 30. 9. 2017 – zrealizované aktivity pre žiakov 

a pedagógov školy. Celoškolské športové aktivity :  volejbalový, futsalový,  

florbalový turnaj, cestný beh okolo rieky Topľa, posilňovacie cvičenia, 

cezpoľný beh, Lanové centrum v Prešove – lezecká stena. Okresné kolo v 

cezpoľnom behu. 

- 6. 11. 2017 sa v hale Hotelovej akadémie Jána Andraščíka uskutočnilo 

okresné kolo vo futsale chlapcov stredných škôl,  ktorého sa zúčastnilo sedem 

stredných škôl okresu Bardejov. Naši chlapci sa prezentovali vynikajúcimi 

výkonmi a po zápasoch, v ktorých vyhrali nad SPŠ  1 : 0 a SSOŠ  7 : 0 

postúpili do finálového zápasu, v ktorom si poradili so žiakmi Spojenej školy 

J. Henischa  4 : 0. 

Poradie družstiev: 

Hotelová akadémia J. Andraščíka 

Spojená škola J. Henischa 

Gymnázium Leonarda Stockela 

Stredná priemyselná škola 

- Víťazstvom v tomto turnaji si zabezpečili postup do krajského kola, ktoré sa 

uskutočnilo  21. 11. 2017 v Prešove. Školu reprezentovali: Dušan Dlugoš, 

Peter Voško, Dávid Scholtés, Martin Rabik, Jozef Pizúr, Adam Pavúk, Filip 

Marton, Štefan Košč, Peter Imrich a  Martin Geci. 
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- 20. 11. 2017 bedminton žiakov a žiačok stredných škôl. V Okresnom kole v 

bedmintone žiačok a žiakov SŠ v školskom roku 2017/2018, dňa 20.11.2017 

sa naše žiačky Timea Gyomrajová z III.A a Denisa Mochnacká z IV.A triedy 

umiestnili na I. mieste, a tak si zabezpečili postup na Majstrovstvá kraja v 

Poprade. Medzi žiakmi SŠ sa Filip Marton a Gabriel Čupka z II.A triedy 

umiestnili v skupine na II. mieste. V celkovom hodnotení skončili na IV. 

mieste. 

- Krajského kola vo futsale žiakov SŠ, dňa 21. 11. v Prešove. 1.  miesto - 

Hotelová akadémia J. Andraščíka. Školu reprezentovali: Dušan Dlugoš, Peter 

Voško, Dávid Scholtés, Martin Rabik, Jozef Pizúr, Adam Pavúk, Filip Marton, 

Štefan Košč, Peter Imrich a  Martin Geci. Postúpili na celoslovenské kolo. 

- Okresné kolo v stolnom tenise žiačok a žiakov stredných škôl. 23 11. 2017 - 

družstvo žiakov v zložení:  Ceľuch Ján, Geci Mrtin, Hauer Adrián, Panóc Filip 

sa umiestnilo na 5. mieste. 24. 11. 2017 - družstvo žiačok v zložení: Simona 

Kalakajová, Dominika Šestáková, Nikola Vagaská a Anna Valancová 

umiestnili na I. mieste a postúpili do krajského kola. 

- dňa 18. 12. 2017 sa žiaci zúčastnili volejbalového turnaja dvojíc chlapci a 

dievčatá (Dykiová, Guteková) obsadili 4. miesto   

- Dňa 6. 3. 2018 našu školu na Majstrovstvách kraja žiačok stredných škôl v 

bedmintone v Kežmarku reprezentovali žiačky Denisa Mochnacká zo IV. A a 

Timea Gyomraiová z III. A triedy, kde sa umiestnili v silnej konkurencii 

žiačok bedmintonových klubov na peknom štvrtom mieste. 

- 7.3.2018 - Janík Velgos si prevzal z rúk predsedu PSK PaedDr. Milana 

Majerského, PhD. diplom za úspešnú športovú reprezentáciu PSK za rok 

2017. 

- Dňa 14. 3. 2018 sme v rámci športového dňa pre žiakov školy zorganizovali 

„Medzitriedny volejbalový turnaj“, v ktorom súťažilo päť tried. Na 1. mieste 

sa umiestnila III. H, na 2. mieste II. A, 3. miesto obsadila IV. H trieda, 4. 

miesto III. A a 5. miesto získala I. A trieda. 

- V športovej hale Mier sa dňa 16. 3. 2018 uskutočnilo Okresné kolo v 

basketbale žiačok stredných škôl, v ktorom nás reprezentovali: Lívia 

Pekárová, Nikola Vagaská, Soňa Rusňáková, Zuzana Novotná, Kristína 

Gutteková, Vanesa Margicinová, Lívia Maliňáková, Jana Beresčáková, 

Alžbeta Margicinová, Natália Vasiľková, Viktória Mattová. Dievčatá si 

vybojovali tretie miesto v okrese. 

- 27.- 28.03.2018 - Majstrovstvá Slovenska vo futsale žiakov SŠ v Bratislave - 

Imrich Peter, Košč Štefan, Marton Filip, Medoň Kristián,Pavúk Adam, Pizur 

Jozef, Rabik Martin, Scholtés Dávid, Voško Peter, Zajac Ľubomír – 8. miesto. 

- 05. 04. 2018 – Okresné kolo žiakov SŠ vo florbale – 4. miesto 

- 06. 04. 2018 – Okresné kolo žiačok SŠ vo florbale – 1. Miesto 

- 10. 04. 2018 – Okresné kolo žiačok SŠ vo volejbale – 2. Miesto 

- 12. 04. 2018 – Okresné kolo žiakov SŠ vo volejbale  sa uskutočnil v športovej 

hale Mier volejbalový turnaj chlapcov stredných škôl. Naši chlapci skončili na 

treťom mieste, kde dva zápasy prehrali 2 : 0 na sety a tretí vyhrali 2 : 0. 
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Reprezentovali nás: Clement Alex, Helmanovský Patrik, Herstek Marek, 

Voško Peter, Zajac Ľubomír, Scholtés Dávid, Rábik Martin, Cálek Maroš, 

Lizák Jaroslav. 

- 13. 4. 2018 sa v Prešove uskutočnili krajské majstrovstvá vo florbale dievčat. 

Naše dievčatá obsadili 3. miesto, kde zo štyroch zápasov prehrali iba jeden s 

víťazom celého turnaja. V skupine sme vyhrali s Prešovom 4 : 0, s Popradom 

3 : 1, prehrali s Lipanmi 1 : 3. Obsadili sme druhé miesto v skupine a čakal 

nás zápas o 3. miesto, ktorý sme vyhrali 2 : 1 nad Levočou. Našu školu 

reprezentovali: Mikolajová, Vagaská, Solarová, Maliňáková, Gyomraiová, 

Kalakajová, Valancová, Vasiľková a Mattová.  

- 18. 04. 2018 – Učelové cvičenia 2. pre žiakov 1. ročníka – Kalvária – Kríž. 

Žiaci absolvovali turistický pochod na Kalváriu, prednášky o prvej pomoci, 

topografii, orientácii v prírode a turistický pochod ku Cyrilometodskému krížu 

na Šibenej hore v Bardejove. 

- 19. 04. 2018 – Účelové cvičenie 4. pre žiakov 2. ročníka – Kysliková dráha 

Mihaľov. Žiaci absolvovali turistický pochod na Mihaľov, prednášky o prvej 

pomoci, topografii, orientácii v prírode. Svoje pohybové schopnosti si 

overovali na Kyslíkovej dráhe. 

- Okresné majstrovstvá v atletike žiakov a žiačok stredných škôl v Bardejove sa 

uskutočnili dňa 4. 5. 2018 v ZŠ Šmeralova v Prešove.Našu školu 

reprezentovali: Patrik Helmanovský vo vrhu guľou získal 1. miesto, v hode 

oštepom sa umiestnil na 2. mieste. Marek Herstek v skoku do diaľky sa 

umiestnil na 2. mieste. 

- V dňoch od 21. 5. do 25. 5. 2018 sme v priestoroch našej telocvične a v 

blízkom okolí realizovali pohybové aktivity a športové hry v mene 

Olympijského týždňa. Pondelok bol venovaný medzitriednemu turnaju vo 

florbale, v utorok sa uskutočnil turnaj vo futsale,v stredu sme pokračovali 10-

minútovým vytrvalostným behom a fitness /Tabata, Aerobick, Core cvičenia/. 

Vo štvrtok žiaci súťažili vo volejbale zmiešaných družstiev a olympijský 

týždeň sme ukončili súbojom tried v pentatlhone /hod na cieľ - oštep, beh - 

prekážková dráha, hod medicinbalom - disk, skok do diaľky, zápasenie - 

skrotenie Pegasa/ otáčanie okolo koňa bez kontaktu so zemou. Celý týždeň sa 

niesol v duchu hesla „Citius, Altius, Fortius" (z lat. "Rýchlejšie, vyššie, 

silnejšie"), ktoré  vyzýva športovcov vydať zo seba to najlepšie, a ako 

víťazstvo vidieť už samotné úsilie. Olympijským heslom sa stalo roku 1894 v 

deň založenia MOV. Sám Coubertin je autorom hesla: "Nie je dôležité 

zvíťaziť, ale zúčastniť sa!" 

- 8.6.2018 sa konalo krajské kolo v atletike žiakov a žiačok stredných škô, ktoré  

realizovala ZŠ Šmeralova v Prešove.Našu školu v krajskom kole v atletike 

žiakov a žiačok stredných škôl  reprezentoval Patrik Helmanovský, ktorý vo 

vrhu guľou obsadil pekné druhé miesto.  
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f) Kultúrne 

- študenti sa po vyučovaní dňa 21. 12. 2017 rozlúčili so starým  kalendárnym 

rokom výborne pripraveným programom - Vianočná akadémia, ktorý 

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

tanečného krúžku Melody 

- V priestoroch čitárne Okresnej knižnice D. Gutgesela sa 21. 2. 2018 

uskutočnil 51. ročník interpretačnej súťaže žien Vansovej Lomnička, ktorú 

pravidelne organizuje Únia žien Slovenska v Bardejove v spolupráci s 

Okresnou knižnicou D. Gutgesela. Súťaže sa zúčastnili aj žiačky našej školy. 

Vo svojej vekovej kategórii v poézii získali: Martina Hricková 1. miesto, 

Martina Zakuťanská 2. miesto.   

- V priestoroch knižnice Hotelovej akadémie Jána Andraščíka sa 20. 3. 2018 

uskutočnilo školské kolo interpretačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorému 

predchádzali triedne kolá. Akcie sa zúčastnilo 16 študentov; 14 v kategórii 

poézia a 4 v kategórii próza. Účastníci  potešili vo väčšine prípadov dobrým 

výberom textov, solídnou jazykovou úrovňou a zanechali veľmi príjemný 

umelecký dojem. Výkony posudzovala 3-členná porota učiteliek slovenského 

jazyka a literatúry. 

Výsledky: 

Poézia                                                             

1. miesto - Martina Hricková 5. G                  

                - Martina Zakuťanská 5. G             

2. miesto - Daniel Sokol  2. H                          

3. miesto - Simona Snaková 1. A                   

Próza 

1. miesto - neudelené 

2. miesto - Edita Ďuriková 2. A 

3. miesto - Ján Velgos 2.H 

- 23.3.2018 - Okresné kolo HK sa konalo na HOS Bardejov. Zúčastnili sa títo 

študenti: Martina Zakuťanská V.H, Martina Hricková V. H, Simona Snaková 

I.A, Daniel Sokol II.H. Simona Snaková získala Cenu poroty, Daniel Sokol 

získal Cenu sympatie. 

- 24.3.2018 - Martina Hricková sa zúčastnila  krajského kola Vansovej 

Lomničky, ktoré sa konalo v Snine. Získala diplom za účasť. 

- Víťazi súťaže TOP TRIEDA 2017/2018 - riaditeľka školy v spolupráci so 

žiackou školskou radou vyhlásila a odmenila víťazov štvrtého ročníka súťaže 

“Top trieda“ v školskom  roku 2017/2018. Víťazom sa stala IV. C trieda – 

čašník , servírka triednej učiteľky Mgr. T. Džundovej. 

- Ing. Helena Ferková prevzala z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a 

športu SR Martiny Lubyovej rezortné ocenenie - Ing. Helena Ferková pracuje 

v škole 26 rokov, pozíciu ekonómky Hotelovej akadémie Jána Andraščíka 

zastáva od roku 2002. Jej prínosom pre školu je realizácia 26 projektov: 13 

projektov spolufinancovaných Ministerstvom školstva SR, najvýznamnejšie 

sú Jazykové laboratórium a Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice 
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TERRA LIBORUM, 4 projekty spolufinancované európskymi 

spoločenstvami, najvýznamnejší je Stavebné úpravy a rekonštrukcia Hotelovej 

akadémie Jána Andraščíka a 9 projektov z iných zdrojov, najvýznamnejšie sú 

Spoznávanie a prezentácia gastronomických osobitostí  regiónov Bardejova a 

Gorlíc a Uzdravme svet. Na Hotelovej akadémii sa zaslúžila o zriadenie 

prvého Centra odborného vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji. 

Významné sú jej organizačné schopnosti a osobné vlastnosti. 

- Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ocenila Jána Velgosa - žiaka 

Hotelovej akadémie Jána Andraščíka Pamätným listom sv. Gorazda. Spolu 53 

žiakov a študentov – výborných reprezentantov Slovenska získalo Pamätné 

listy sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 

2017.  Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva takouto formou ocenila 

štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová za vynikajúce 

výsledky v oblasti športu Jána Velgosa. Popri výborných športových 

úspechoch dosahuje aj veľmi dobré študijné výsledky vo svojom odbore. 

Škola Janíka Velgosa podporuje, snaží sa mu vytvoriť dobré podmienky a 

zázemie pre jeho ďalší športový rast a vývoj. Športové úspechy: 

Majstrovstvá Sveta - 18. 09. - 24. 09. 2016 - v meste Knjaževac - Srbsko – 

obhájil všetky tituly z  Las Vegas v  USA a stal sa tak najsilnejší z  

najsilnejších dorastencov a juniorov na svete, od 13 do 23 rokov, bez rozdielu 

hmotnosti a veku pretekára. Titul z Rovaniemi - Fínsko - 2016 - najsilnejší z 

najsilnejších dorastencov a juniorov v Európe 2016, bez rozdielu hmotnosti a 

veku pretekára. Titul Majster Poľska - 01. 04. – 02. 04. 2017 - absolútny víťaz 

dorastencov, bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára, od 13 do 23 rokov. 

Titul Majster Českej republiky - 07. 04. – 09. 04. 2017 - absolútny víťaz 

dorastencov, bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára, od 13 do 23 rokov. 

Titul Majster Slovenskej republiky - 07. 04. – 09. 04. 2017 - absolútny víťaz 

dorastencov, bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára, od 13 – 23 rokov. Titul 

Majster Ukrajiny – 12. 05. – 14. 05. 2017 - absolútny víťaz dorastencov, bez 

rozdielu hmotnosti a veku pretekára, od 13 do 23 rokov. Titul Majster Európy 

– 25. 06. – 01. 07. 2017 – Majstrovstvá Európy v  silovom trojboji v  meste 

Biala Podlaska v  Poľsku - najsilnejší z najsilnejších dorastencov a juniorov 

v Európe 2017, bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára. Majstrovstvá sveta – 

16. 09. – 23. 09. 2017 – v  českom meste Trutnov sa uskutočnili 

Majstrovstvá sveta v silovom trojboji v tlaku na lavičke, mŕtvom ťahu a 

drepe, stal sa tak najsilnejší z  najsilnejších dorastencov a juniorov na svete, 

od 13 do 23 rokov, bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára. Janík Velgos 

tretíkrát po sebe obhájil titul Majstra sveta a titul najsilnejšieho dorastenca na 

svete bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára – je to historický výkon 

zapísaný vo svetových tabuľkách.  
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3. Kurzy  

- v čase od 11. 9. – 13. 9. 2017 sa konal pre žiakov III.A, III.H, III.C triedy kurz 

na ochranu života a zdravia, podľa organizačného zabezpečenia a podľa 

učebných osnov KOŽaZ  

- V čase od 16.10.2017 do 20.10.2017  sa  27 študentov našej školy a 2 externí 

študenti z verejnosti učili umeniu miešania nápojov. Týmto umením ich krok 

za krokom viedol lektor Milan Šefc  -  člen Slovenskej barmanskej asociácie. 

Absolventi barmanského kurzu si osvojili  potrebné základy a techniky 

miešania aj zdobenia alkoholických i nealkoholických koktailov a spoznávali 

charakteristiky a vhodnosť nápojov k rôznym príležitostiam. Učili sa 

komunikácii so zákazníkom, získali potrebné znalosti z tovaroznalectva a 

schopnosť  samostatne pripravovať miešané nápoje podľa I.B.A. 

(Medzinárodnej barmanskej asociácie) s využitím rôznych výrobných techník. 

Kurz sa končil záverečnou teoretickou aj praktickou skúškou. Úspešní 

absolventi po záverečnej skúške obdržali certifikát, ktorý  rozširuje ich 

možnosti uplatnenia sa v oblasti gastronómie a profesionálneho barmanstva. 

- 16. 1.2018 sme centre odborného vzdelávania uskutočnili pre študentov kurz 

animácie pre žiakov štvrtého, tretieho a druhého ročníka odboru 6323 K  

hotelová akadémia, spolu sa kurzu zúčastnilo 28 žiakov 

- v dňoch 13. 2 – 15. 2. 2018 sa konal na škole baristický kurz, ktorého sa 

zúčastnilo 19 žiakov. 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. 

- 9.4.2018 – 11.4.2018 – p. Michalčinová realizovala sprievodcovský kurz pre 

záujemcov zo Žiliny – záverečné skúšky,  úspešne ukončený kurz a certifikáty 

sprievodcu cestovného ruchu získali 10 žiaci s celoštátnou platnosťou, ktorý je 

platný so získaným vysvedčením o maturitnej skúške. 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 

cestovného ruchu. Stali sa kvalifikovanými sprievodkyňami pre prácu 

sprievodcu v cestovnej kancelárii, v meste alebo historickej pamiatke. 

- Aj v tomto školskom roku mali študenti odboru manažment regionálneho 

cestovného ruchu možnosť absolvovať kurz sprievodcu cestovného ruchu. 

Štyri študentky 4. A triedy po absolvovaní teoretického vzdelávania (v oblasti 

služieb cestovného ruchu, metodiky sprievodcovskej činnosti, geografie 
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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 cestovného ruchu. Stali sa kvalifikovanými 

sprievodkyňami pre prácu sprievodcu v cestovnej kancelárii, v meste alebo 

historickej pamiatke. 

- v čase od 5. 6. do 7. 6. 2018 sa konal kurz senzorického hodnotenia  pre II.A 

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

Zúčastnilo sa ho 15 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 

-  predpokladaná realizácia v septembri 2018  

 

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. Po úspechu na krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v Prešove 

sa rozhodli študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu tému 

prvej svetovej vojny rozpracovať podrobnejšie a prihlásiť do súťaže Môj 

projekt pre región, kde úspešne reprezentovali projekt Zabudnuté pamätníky 

vojny na celoslovenskom finále v Banskej Bystrici dňa 14.6. 2018. Školu 

reprezentovali  Samuel Lenárt I.A a Enrik Kurtiš z III.A. 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. 
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6. Besedy a prednášky (aj s odborníkmi z praxe) 

- 28.9.2017- III.A,III.H - beseda s organizáciou My Mamy o domácom týraní 

- 29.9.2017- beseda s mimovládnou organizáciou VLK – 1.A,.H, 

- 2.10.2017- CPPPaP- p.Benková  - beseda – Extrémizmus- prejavy 

nebezpečenstva-I.A,II.H,II.C 

- 17.10.2017 – I.H- CPPPaP –p-Benková –Kto som, kam kráčam 

- 18.10.2017- I.A- CPPPaP- p. Benková – Kto som kam kráčam 

- 25.10. 2017- prednáška RÚVZ očkovanie, IV.C, IV. A 

- 2.11.2017 pre I.A, I.H  CPPPaP  Adaptácia 

- 3.11.2017 pre I.A, I.H  CPPPaP  - Ako sa správne učiť 

- 6.11.2017 prednáška o animácii- IV.H, III.A, II.A - Animátor Slavo Pačuta - 

Hodinka vedomostí, zábavy a dobrej nálady, motivácia na animátorský kurz. 

- 8.11.2017 – seminár hodnotenie zahraničnej praxe a odovzdávanie skúseností 

z praxe sa v priestoroch COV. Žiaci, ktorí sa v minulom školskom roku 

zúčastnili zahraničnej praxe v Nemecku, Taliansku a vo Švajčiarsku 

prezentovali pre svojich spolužiakov svoje zážitky, skúsenosti a množstvo 

zaujímavých postrehov zo svojho pobytu. Atmosféra podujatia bola zaujímavá 

a prezentácie veľmi pútavé. Študenti odpovedali na množstvo otázok, ktoré 

zaujímali ich spolužiakov. 

- Vzájomné vzťahy – p. Kukulská a Benka – Rybárová, 21.11.2017 pre IV.H 

výcvikový program 

- Ako čeliť agresivite a šikanovaniu žiakov – p. Trembáč, 22.11.2017 pre II.H 

výcvikový program 

- 23.11.2017- p. Pekáriková – Týranie  -III..H,III.A- spolupráca s políciou, 

beseda o Obchodovaní s ľuďmi  p.Pekáriková  III.A,III.H 

- beseda o problematike AIDS s MUDr. Müllerovou (6.12.2017), 

- 1.12.2017 - pedagógovia absolvovali metodický deň s lektorkou Mgr. Mária 

Oľšavská na tému Stres a ako zvládať stresové situácie 

- 6.12.2017- prednáška s pracovníkmi RÚVZ  AIDS, workshop  AIDS s p. 

Mülerovou, p. Balážovou a p. Hnaľovou v triedach III.A a I.A 

- 7.12.2017 – beseda s p. Pekáriková – kriminalita mládeže  II.A- spolupráca s 

políciou, beseda o Obchodovaní s ľuďmi  p.Pekároková  II.A, 

- 7.12.2017 – Finančná gramotnosť pre maturantov- V.H,V.G, IV.A.Študenti s 

lektormi prechádzali pomocou spoločenskej hry 30 rokov života, pričom 

museli prekonávať rôzne prekážky, ktoré vychádzali z reálneho sveta. Cieľom 

bolo naučiť sa získať vo veku 60 rokov finančnú slobodu. Vzdelávanie 

prebehlo v dvoch skupinách. Víťazmi sa stali Timea Maťašová s Dominikou 

Šinaľovou a Natália Kolcunová s Katarínou Andraščíkovou. Lektormi boli 

Miroslav Cuninka a Mgr. Ivana Servanská z OVB 

- dňa 19.12.2017 bola pre žiakov IV.H, zrealizovaný interaktívny preventívny 

program na rozvoj zručností a sebarozvoj mladých ľudí na tému: Kým príde 

zajtrajšok s pracovníčkami CPPPaP p. Mgr.Miriam Kukulskou a Mgr.Slávkou 

Benka- Rybárovou. 
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- 30.1.2018 naša absolventka Miriamma Fornadeľová prezentovala možnosti 

štúdia na Trnavskej univerzite pre študentov končiacich ročníkov. 

- dňa 7. 2. 2018 žiakom našej školy prednášala doc. MUDr. Belovičová, PhD. o 

vplyve reklamy na zdravie stredoškoláka 

- 19.3.2018 - vykonal RÚVZ Bardejov v našej škole prieskum TAD 2018 o 

tabaku, alkohole a drogách žiakov SŠ 1. - 4. ročníkov a učiteľov školy. 

- 22.3.2018 sa p. Štrausová zúčastnila odborného školenia  výchovných 

poradcov v Prešove, ktoré bolo organizované ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny v rámci projektu „Internetový sprievodca trhom práce“ . 

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

- 18.4.2018 - Artur Šturmankin a Michal Muhl dnes v rámci inovačného 

projektu inovujme.sk našich maturantov učili ako rozmýšľať kreatívne a 

inovatívne a naučili ich jednu konkrétnu techniku generovania nových 

nápadov. Maturantom sa darilo a prišli na kopec dobrých riešení. 

- 27.4.2018 – CPPP po vedením p. Trembáča realizovalo prof. orientáciu žiakov 

III.A a IV.H 

- dňa 2.5. 2018sa konala beseda s p. Chmurovičom na tému protipožiarna 

ochrana 

- dňa 7.5. 2018 sa konala beseda s p. Benka-Rybárovou z CPPPaP v Bardejove 

v I.H a III.C na tému nebezpečenstvo extrémizmu 

- dňa 7.5. 2018 sa konala beseda s p. Benka-Rybárovou z CPPPaP v Bardejove 

v I.H na tému význam rodina a manželstva 

- dňa 11.5. 2018 sa konala beseda s p. Pekarikovou v I.H na tému kriminalita 

mládeže 

- dňa  23.5.2018 sa konala beseda s p. Kukulskou v I.A . téma: šikanovanie 

- 7.6. 2018 sa konala prednáška k spotrebiteľskej výchove s pani Zalaiovou z 

ministerstva hospodárstva SR pre tretí a štvrtý ročník hotelovej akadémie 

 

 

II. PROPAGAČNÉ 

 

1. Publikačná činnosť 

- v miestnej a regionálnej tlači, v Bardejovských novostiach: 

- Ďalšia kocka do mozaiky pribudla pre športovcov 

- Pobyt na kávovníkovej plantáži motivuje mladých baristov  

- Úspešní  vo futsale – krajské kolo vo futsale  

- Úspechy na Eurocupe 2017 

- Mladí baristi Investícia do prvákov 

- Ocenenie kolegyne z rúk ministerky 

- Vyskúšaj si maturitu 

- Školské kolo HK– text a foto 

- Francúzština naživo – text 

- Vansovej Lomnička – text a foto 



 31 

 

 

 

 

 

- Človek si musí veriť, vtedy dokáže všetko Byť najlepší na svete, 

- Deň otvorených dverí,  

- Čas plesov je tu - 9. reprezentačný ples Hotelovej akadémie,  

- Štvrtý najlepší barista na Slovensku z Hotelovej akadémie J. Andraščíka  

- Úspechy baristov  Zamerané na prvákov (Ľ. Michalíková) 

 

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: Vplyv reklamy na zdravie človeky, Dr. Belovičová, Slávnostné rod. 

združenie - raut, III.C, baristická súťaž, baristický kurz, florball, 5.4.2018, 

Hviezdoslavov Kubín, Praktické mat. skúšky - V.G,H, Praktické mat. skúšky 

– kuchár, čašník, Deň učiteľov, rozlúčka s maturantmi, sprievodcovský kurz, 

Kurz senzorického hodnotenia. 

 

6. Kronika 

- kroniku z uskutočnených akcií vedie Mgr. Tatiana Džundová (120 zápisov) 

otvorenie školského roka 2017/2018, bardkontakt 2017 – recepcia, seminár 

o pive, deň knižníc, celoškolské rod. združenie, Eurocup 2017. DOD, 

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

školské kolo  ANJ, NJ, banket III.H, finančná gramotnosť – prednáška, súťaž 

v spracovaní informácii na PC, školské kolo SOČ,  baristická súťaž, baristický 

http://www.habj.sk/
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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, 

- 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska (28. október 1918), 

- 100 rokov od prijatia Martinskej deklarácie (30. október 1918). 

- Zapojenie sa do organizácie aktivity pri príležitosti Medzinárodného dňa 

školských knižníc – Deň s Milanom Rastislavom Štefánikom 

- Svetový deň slobody; 

- Svetový deň diabetu; 

- Imatrikulácia prvákov; 

- Deň boja za slobodu a demokraciu; 

- Medzinárodný deň bez fajčenia; 

- Svetový deň televízie, 

- 100 rokov od ukončenia I. svetovej vojny (11. november 1918) s dôrazom na 

osobnosť M. R. Štefánika. 

- 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 

- 25 rokov od vzniku SR (1. január 1993) 

- Deň bezpečného internetu 

- Medzinárodný deň žien 

- 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 
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- 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 

- 15. 11. 2017 uskutočnený Deň otvorených dverí Hotelovej akadémie Jána 

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

(cca 500 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: 

- 22.9. Biela Pastelka s Úniou nevidiacich a slabozrakých – charitatívna zbierka 

pre nevidiacich a slabozrakých - dobrovoľnícka činnosť pri zbierke, III.A –

MRCR 

- Mesiac o srdcových témach pod heslom: “Spolu chránime vaše srdcia”. 

MOST symbolizuje skratku pre projekt „Mesiac o srdcových témach“. 

Zároveň bol dátum 24.09.2017 vyhlásený za Svetový deň srdca, ktorý 

podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a 

UNESCO. Hlavnou myšlienkou je zvýšenie povedomia verejnosti a 

propagácia významu prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. V rámci 

kampane MOST 2017 „Spolu chránime vaše srdcia“ dňa 28.09.2017 pred 

lekárňou PLUS v HP TESCO v Bardejove, pracovníci regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva vykonávali merania biochemických a 

antropometrických ukazovateľov kardiovaskulárnych ochorení a poskytovali 
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poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, ktorým pri práci asistovali a 

pomáhali žiačky našej školy študijného odboru výživa a šport: Chiara 

Benková – Rybárová, Diana Reľovská. 

- Valntínska kvapka krvi  

- 13.4.2018 - dievčatá Fecková Andrea, Sabolová Sandra, Kancianová Terézia z 

I. A, Chiara Benková Rybárová, Vanesa Margicinová, Diana Reľovská z III. 

A a Silvia Orlovská, Barbora Marková, Linda Šothová zo IV. H triedy sa 

zúčastnili celonárodnej verejnej zbierky Ligy proti rakovine „Deň narcisov“. 

- Deň belasého motýľa – pre postihnutých svalovou atrofiou 

- Modrý gombík 

 

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: 

- 27.10.2017 - Vystúpenie MELODY v Poľsko-slovenskom dome v rámci 

ochutnávky "Chlieb náš každodenný" 

- DOD, 

- otvorenie tradičných bardejovských vianočných trhov – 15.12.2017, 

vystúpenie MELODY počas vianočného jarmoku remesiel a vianočných 

zabíjačkových hodov,  

- Vianočná akadémia 22. 12. 2017, 

- 9.reprezentačný ples – vystúpenie Melody,   

- 18. 2 2018 – Vyhlásenie najúspešnejších športovcov – Ľudova jedáleň 

- 16.3.2018 zoskupenie Melody prispeli dvoma vstupmi: moderným a ľudovým 

na akcii Žena roka 2017, ktorú organizovala Mgr. Eva Kučová na Mestskom 

úrade v Bardejove, 

- 12.4.2018 vystúpenie v Senior centre Bardejov 

- 20.4.2018 vystúpenie na recepcii v NsP v Bardejove 

- rôzne školské podujatia,  

- Deň učiteľov – Ľudová jedáleň 

- 12.6. 2018 Pedagóg  a žiak PSK 
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      2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení:  

- 20.11.2017 I.A a I.H návšteva divadelného predstavenia v DJZ Prešov – 

„Všetko najlepšie“. 

- 29.11 2017 II.C, II.H, III.A, III.H,IV.C, IV.H- návšteva divadelného 

predstavenia v DJZ Prešov- Obchod na korze. 

- dňa 12.12.2017 sa študenti I.A, I.H zúčastnili  vianočného programu v ŠH 

ZUŠ M. Vileca pod názvom „Farby Vianoc“. 

- 13.3.2018 – žiaci prvého , druhého a tretieho ročníka navštívili divadelné 

predstavenie divadla Portál z Prešova „Nenávidím“, ktoré sa konalo v ZUŠ 

v Bardejove. 

- 27.3.2018 sa žiaci školy - II.H, IV.A, V.G zúčastnili divadelného predstavenia 

„Heroes“v anglickom jazyku v kine Skale v Prešove. 

- 20.4.2018 Štrnásti študenti francúzštiny z Hotelovej akadémie Jána 

Andraščíka sa  zúčastnili unikátneho divadelného predstavenia v Divadle A. 

Duchnoviča. Unikátne bolo tým, že bolo slovensko-francúzske a predviedol 

ho divadelný súbor Tamerantog z Francúzska. Predstavenie riešilo aktuálnu 

otázku spolužitia Rómov a Nerómov. Bolo veľmi dynamické, plné spevu a 

tancov v podaní detských a mladých hercov.  Študenti hodnotili  akciu ako 

vydarenú. 

 

3. Tematické exkurzie: 

- I.A a I.H 9. 9. 2017 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. 

- 27.9. 2017 Návšteva Dukly a múzea vo Svidníku- II.A, II.C,  II.H 

- 25.10.2017 – exkurzia hotely v Prešove, III.A, Michalčinová 

- II.A MRCR exkurzia letisko Košice 

- III.A odbor MRCR dňa 26.1.2018 do Bratislavy, pozreli si  historickú časť 

Bratislavy a bratislavský hrad, navštívili parlament a potom navštívili výstavu 

Danubius Gastro a Veľtrh CR v Inchebe 

- 16.3.2018-  žiaci piatych ročníkov odboru hotelová akadémia absolvovali 

odbornú exkurziu do prevádzky McDonald´s v Prešove. Mohli si tak 

teoretické znalosti o franchisingu a HACCP získané v škole overiť priamo v 

praxi. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka múzea vín s prednáškou a krátkou 

riadenou degustáciou. 

- „Škola v múzeu"-  Dňa 21. 3. 2018 si žiaci I. H triedy spestrili vyučovanie 

dejepisu návštevou Krajského múzea v Prešove, kde absolvovali sériu 

prednášok na témy: Holokaust v Prešovskom kraji, Starí Slovania - ukážka 

slovanskej keramiky z archeologických nálezísk a Šariština - nárečie nášho 

kraja. 

- Euro cup Prešov 2017, 

- DOD na HA v Prešove 

- Bardejovské Kúpele, hotel Alexander, kúpeľné hotely 

- veľtrh CR ITF Slovakia tour 2018 v Bratislave 

- solivar  Prešov 

- TIK Bardejov 

- Zborovský hrad  
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- do Synagógy 

- III. A – exkurzia v hoteli Pod bránou Bardejov (predmet hotelierstvo) 

- návšteva kogeneračnej kotolne I.H a I.A triedy  

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

Bardejov – Hervartov, Krivé  

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

výrobkov) 

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

- 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   

- pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa 26.septembra 2017 vo vestibule školy 

pripomenul význam štúdia cudzích jazykov pripravenými panelmi vo svetových 

jazykoch, vyučujúcich sa na našej škole 

- nástenka  o korupcii, nástenka  na tému Obchodovania s ľuďmi,  

- nástenka minerálne vody ,   
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- nástenka  Domáce týranie,  

- nástenka Erby Slovenska, nástenka o histórii židov, Práva a povinnosti  žiakov, 

Vznik ČSR – 28.10.1918 

- Marec -  školské nástenné noviny v areáli školy pripravené z autorských 

čitateľských zážitkov študentov  

- Vyskúšaj si maturitu - zo žiackej akcie 

- Deň sv. Valentína 

- Marec  mesiac knihy – z čitateľských zážitkov žiakov 

- Apríl mesiac lesov  - školské nástenné noviny v areáli školy zostavené z textov a 

fotografií žiakov  

- Maturanti sa lúčili - nástenné noviny v areáli školy zostavené z autentických fotografií a 

informácií o ocenených žiakoch 

- HURÁ DO ŠKOLY   -  na úvod školského roku 

- NEZABÚDAME NA HRDINOV 2.SVETOVEJ VOJNY – zážitky a fotografie 

žiakov z exkurzie na Duklu a do Svidníka 

- DEŇ JAZYKOV – slovenčina, ruština, angličtina, nemčina 

- IMATRIKULÁCIA  - panel zo školskej imatrikulácie 

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

- VIANOCE – panel s textami a ilustráciami žiakov 

- 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. ŠPORT A ZDRAVIE január 2018 Úrad vlády SR 2 640 € 2500 € 

2. 
REKONŠTRUKCIA 

PALUBOVKY 
máj 2018 MŠVVaŠ SR 131 472 € 119 520 € 

 

1. ŠPORT A ZDRAVIE  

Podpora rozvoja športu 2018  – nákup športovej výbavy.  

Ide o podporu projektov zameraných na nákup športovo-technického vybavenia a 

športovej výbavy za účelom zlepšenia stavu materiálno – technického vybavenia športovcov, 

športových kolektívov, športových organizácií a organizácií venujúcich sa športu. Zámerom 

je vytvárať predpoklad na športovú činnosť širokej verejnosť s dôrazom na deti a mládež, 

dosahovania pozitívnych športových výsledkov, ako aj poskytnúť väčšie možnosti na 

zlepšovanie športových výkonov. Nákup športovo-technického vybavenia a športovej výbavy 

umožní pravidelnú pohybovú aktivitu za účelom rozvíjania a upevňovania návykov na šport a 

starostlivosť o svoje zdravie. Cieľom tohto podprogramu je: zabezpečenie materiálneho 

športovo-technického vybavenia a športovej výbavy pre deti a mládež (prípravka, žiaci, 

dorastenci, juniori), ktorí sa venujú konkrétnym športovým aktivitám v rámci školskej alebo 

mimoškolskej činnosti. Podporuje sa výlučne: - nákup športovo-technického vybavenia a 

športovej výbavy, ktoré je nevyhnutné na realizáciu konkrétnej športovej aktivity. Podporuje 

sa najmä: 

- nákup športovej výbavy využívanej viac ako jediným športovcom v rámci 

individuálnych a kolektívnych športov (napr. lopty, rakety, lyže, bicykle a pod.),  

- nákup športovo-technického vybavenia (napr. bránky, koše, siete, stoly, časomiera a 

pod.),  

- nákup športovej výbavy, ktorá bude využívaná rovnomerne chlapcami a dievčatami,  

- nákup športovej výbavy, ktorá bude využívaná čo najväčším počtom detí a mládeže,  
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- nákup športovej výbavy zameranej na viac športov,  

- nákup športovej výbavy, ktorá bude využívaná v obciach a mestách, ktoré sa nachádzajú 

v najmenej rozvinutých okresoch. 

  

 2. REKONŠTRUKCIA PALUBOVKY 

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018. 

Cieľom výzvy je zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocviční a zvýšiť počet učebných 

priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej 

výchovy  formou: 

·         dostavby telocvične, 

·         rekonštrukcie telocvične alebo 

·         výstavby novej telocvične. 

Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na 

- rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne, 

- rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej 

plochy), 

- rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností), 

- rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v 

miestnosti, 

- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí. 

 

 

 

 

B. Realizácia projektov 

 

 

 

 

V školskom roku 2017/2018 neboli realizované žiadne projekty. 

 

 

 

Iné projekty 

Vzdelávacie poukazy   

Stredoškolské štipendiá 

 

 Názov a cieľ projektu Obdobie realizácie projektu 

- - - 
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§ 2. ods. 1 k   

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

- negatívny. V školskom roku 2017/2018 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: 

Objekt hlavnej školskej budovy 
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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 

 

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

od školy): 
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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. Liečebné domy Bardejovské Kúpele      

2. Reštaurácia MATT 

3. Reštaurácia Arkáda 

4. TIK Bardejov 

5. CK Herkules 

6. CK Tančin 

7. Šarišské múzeum v Bardejove 

8. Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove 

9. Mesto Bardejov             

10. ÚPSVaR Bardejov                 

              
 

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 2017/2018  a vyhodnotenie jeho plnenia 

- podrobnejšie rozpracované vo vyhodnotení činnosti jednotlivých predmetových komisií  

Ciele, úlohy a priority školy v školskom roku 2017/2018 sú stanovené v súlade s platnou 

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

zriaďovateľa a vychádzajú z komplexnej analýzy a poslania školy v školskom roku 

2017/2018. 

 

         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 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 2017/2018 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 1.2 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 ŠVP z roku 2013 sa 

vyučuje povinne jeden cudzí jazyk, len v študijných odboroch ŠVP 63 Ekonomika a 

organizácia, obchod a služby sa vyučujú 2 cudzie jazyky (druhý ako povinne voliteľný) 

- 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, Chorvátsku  

- olympiáda ľudských práv (školské kolo, krajské kolo) 

- účasť v súťažiach (barmanských, v spracovaní informácii na počítači, recitácii, vo 

športových, odborných ekonomických a gastronomických,  ...) 

- v krúžkovej činnosti (pracovalo 23 krúžkov) 

- organizácia a účasť na športových súťažiach. 

- v športovej oblasti – zorganizovali sme obvodné kolo vo futsale. 

 

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 

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 30.6.2018 sme dosiahli kladný hospodársky výsledok 

vzhľadom na množstvo akcií, ktoré realizujeme v rámci hlavnej činnosti, avšak od 
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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 2017 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 2017 s kladným hospodárskym výsledkom.  Rozpočet na rok 2018 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.   

 

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 

 - 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 : 
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- 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 vonkajšieho športového areálu, 

 nedostatočná vybavenosť moderných 

jazykových učební a iných odborných 

učební,  

 nedostatok kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov 

vyučujúcich cudzie jazyky, 

 nižšia vedomostná úroveň žiakov 

prichádzajúcich zo ZŠ, 

 nedostatok výučbových programov 

pre realizáciu IKT vzdelávania 

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.   
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 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 

budúce povolanie a štúdium, 

 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, 

 rastúce výchovné problémy žiakov 
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 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. 

 

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: 

100 

 

 

V študijných 

odboroch: 100 

 

študujúci na VŠ  

 

v zamestnaní  

 

evidovaní na ÚPSVaR 

 

43 

 

39 

 

18 

 

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 – 81,81 % 

- obchodné a informačné služby - medzinárodné obchodné vzťahy – 75 %, 

- hotelová akadémia – 53,66 %. 
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§ 2. ods. 2 b 

 

Voľnočasové aktivity: 313 žiakov školy pracovalo v uvedených krúžkoch, ktoré boli 

realizované na škole 

Názov krúžku Počet prihlásených 

žiakov 

Administratíva a korešpondencia – zdokonaľovanie 

výkonu 

13 

Ako čítať a porozumieť textu 14 

Angličtina v praktickom živote 19 

Baristický krúžok 18 

Barmanský krúžok  13 

Barmanský krúžok – free style  19 

Carving 29 

Futsal 24 

Hravá matematika 9 

Hravá ruština 11 

Hravý účtovník 8 

Hudobno-spevácky krúžok 19 

Internetový klub 8 

Knihovnícky krúžok 8 

Krúžok umeleckého prednesu 9 

Maturujeme z NJ 8 

Nebojme sa gramatiky 9 

Nemčina v bežnom živote 8 

Podnikanie v cestovnom ruchu 8 

Pohybový krúžok 10 

Príprava slávnostného pohostenia v praxi 11 

Spoločensko – historický krúžok 8 

Športový krúžok 31 
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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 a odborného výcviku žiakov a pod. 

 

Bardejov 25. septembra 2018  

         RNDr. Eva Čajková, PhD. 

          riaditeľka školy 

 

Správa prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa: 25. septembra 2018  

Prílohy: 

1. Správa o hospodárení za rok 2017 

2. Vyjadrenie Rady školy 

3. Stanovisko zriaďovateľa 
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Prílohy :  
1. Správa o hospodárení za rok 2017 

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, 25. 9. 2018 

 

 

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 2017/2018 dňa 25. septembra 2018 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 2017/2018. 

 

 

 S pozdravom 

 

 

            

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

  

 
 


