
   Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok  2018/2019  
 

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. 

do 30. 6. 2019 

Ing. Helena Ferková od 1. 7. 2019  

Zástupkyňa RŠ Ing. Martina Šimcová 

Zástupkyňa RŠ pre PV Ing. Mária Schaderová 

Ekonómka školy Ing. Helena Ferková do 30. 6. 2019  

Údaje o Rade školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda Rady školy Ing. Zdenka Dziaková 

Zástupca ped. zam. školy Bc. Mária Klimkovská 

Zástupca neped.zam.školy Ing. Helena Ferková 

do 21. 5. 2019 

Bc. Helena Tejová 

od 22. 5. 2019  

Zástupcovia rodičov Erika Reľovská 

Juraj Balaščák 

Marián Basa 

Zástupca žiakov Natália Nováková 

Zástupca zriaďovateľa MUDr. Patrik Mihaľ 

Pavol Ceľuch  

Ing. Jozef Kmec, PhD. 

PaedDr. Ján Furman 

PK vzdelávacej oblasti 

jazyk a komunikácia  

PaedDr. Miroslava Hasarová 

PK ostatných 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

Mgr. Iveta Tomahogh 

PK odborných 

ekonomických predmetov 
Ing. Renáta Akbariová 

PK odborných 

gastronomických 

predmetov 

MVDr. Katarína Vaľková 

http://www.habj.sk/
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§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami k 15. 9. 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 22 1 22 1 33 4 94 

6317 M obchodná 

akadémia 
- - - - - - 1 16 - - 1 16 

6324 M man. reg. 

cest.ruchu 
0,33 10 0,33 8 0,5 16 0,33 11 - - 1,5 45 

6325 M ekonomické 

lýceum   
1 17 1 15 1 13 1 19 - - 4 64 

6332 Q daňové 

služby  
- - 1 11 - - - - - - 1 11 

6444 K čašník-

servírka 
0,5 10 - - 0,5 8 0,5 8 - - 1,5 26 

6445 K kuchár 0,5 13 0,33 6 0,5 15 0,5 15 - - 1,83 49 

2951 M výživa a 

šport 
0,66 18 0,33 15 0,5 15 0,66 21 - - 2,33 69 

Spolu 3 68 4 72 4 89 5 112 1 33 17 374 

Priemerný počet žiakov na triedu 22,00 

 

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. 2019 

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 22 1 21 1 33 4 93 

6317 M obchodná 

akadémia 
- - - - - - 1 15 - - 1 15 

6324 M man. reg. 

cest.ruchu 
0,33 14 0,33 8 0,5 16 0,33 11 - - 1,5 49 

6325 M ekonomické 

lýceum   
1 19 1 15 1 13 1 19 - - 4 66 

6332 Q daňové 

služby  
- - 1 8 - - - - - - 1 8 

6444 K čašník-

servírka 
0,5 9 - - 0,5 8 0,5 7 - - 1,5 24 

6445 K kuchár 0,5 9 0,33 6 0,5 14 0,5 13 - - 1,83 42 

2951 M výživa a 

šport 
0,66 18 0,33 14 0,5 15 0,66 21 - - 2,33 68 

Spolu 3 69 4 68 4 88 5 107 1 33 17 365 

Priemerný počet žiakov na triedu 21,47 
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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. 

2018 

Počet 

tried 

k 

15. 9. 

2018 

Pristú

pili 

do 14. 

9. 

2018 

Počet 

žiakov 

k 15. 9. 

2018 

6323 K 

hotelová 

akadémia 

 

3A 

 

5 1 25 20 10 - - - 

6324 M  

manažment reg. 

cest. ruchu 

3A 4 0,5 30 26 10 0,33 - 

 

10 

 

6325 M 

ekonomické 

lýceum 

3A 4 1 - - 15 1 2 17 

6352 M obchod a 

podnikanie 
3A 4 0,5 5 4 0 - - - 

6444 K 

čašník-servírka 

3A 4 0,5 17 14 9 0,5 1 10 

6445 K  kuchár 3A 4 0,5 20 17 8 0,5 5 13 

2951 M výživa a 

šport 
3A 4 1,0 30 30 20 0,66 0 18 

 

Nenaplnené odbory: 6323 K hotelová akadémia, 6352 M obchod a podnikanie 
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§ 2. ods. 1 e     

 
Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov v študijných odboroch 

R
o

čn
ík

 Počet 
Prospeli 

Neprospeli 

N
ek

la
si

fi
-k

o
v

a
n

í 

so zníž. 

stup. 

správania 

Počet 

vymeškaných 

hodín 

tried žiakov spolu 
s 

vyz. 
VD ost. spolu 

z 1. 

pred. 

z. 2 

pred. 

3 

a viac 

oprav. 

skúšky 

2. 3. 4. spolu 
z toho 

neospr. 

1. 3 69 69 12 16 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4623 63 

2. 3 60 59 15 10 34 1 0 0 1 0 0 5 2 1 4933 383 

3. 4 88 88 12 17 59 0 0 0 0 0 0 5 4 0 7144 345 

4. 5 107 105 17 18 70 2 0 0 2 0 0 5 2 2 7409 894 

5. 1 33 33 4 5 24 0 0 0 0 0 0 3 4 0 2309 303 

Spolu 16 357 354 60 66 228 3 0 0 3 0 0 18 13 3 26418 1988 

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

odbor: 6332 Q daňové služby  

Trieda ASF BAN CZD CZU DNV EKC EKP FIA OBK PEM PRW SVQ UCT - - - - - - - 

IV.B 1,11 1,44 1,89 1,67 1,67 1,22 1,67 1,56 1,78 1,33 1,00 1,67 1,44 - - - - - - - 

 

odbor: 6323 K hotelová akadémia 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2FJ 2RJ DEJ OBN INF NAN MAT TSV PVY EPP TOB OXH OXP ADK EKO 

II.H 1,88 2,0 - 2,82 - - 2,65 1,76 1,41 2,82 2,71 1,57 2,71 2,18 - 2,53 2,47 3,29 2,88 

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

III.H 2,86 2,27 - 2,06 2,83 1,32 2,73 1,27 2,59 2,86 2,91 1,00 2,82 2,36 1,32 2,68 2,18 2,86 2,5 

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

IV.H 3,14 1,76 - 2,82 2,75 3,05 1,38 2,57 2,52 3,05 2,9 3,0 3,05 1,1 2,95 2,62 2,71 1,62  

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

V.H 2,36 2,06 - 2,25 2,89  1,0 1,52 2,36 3,06 2,15 3,24 1,94 2,48  3,09 2,61 2,39 2,91 
 

 

odbor: 6317 obchodná akadémia  

Trieda SJL 1AJ 1RJ 2NJ 2FJ 2RJ AKC MEU UCT TSV SAP PDS POE MOF KRJ KAJ EKC CVM BAN - 

IV.B 3,33 2,2 - 2,17 - 3,0 2,33 1,87 2,6 1,08 1,22 2,13 2,4 1,23 3,5 2,00 2,2 1,00 1,67 - 
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odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

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

I.A 1,57 2,43 -- 2,00  1,00 2,86 1,07 2,36 1,86 2,57 1,71 1,0 2,21 2,71 1,5 2,43 1,21 1,29 3,14 

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

II.A 1,13 1,63 - 1,67 - 1,5 1,88 1,38 1,5 1,75 2,13 1,25 1,00 1,5 1,88 2,00 1,5 2,63 2,38  

Trieda SJL 1AJ 2FJ 2NJ PXA 1RJ 2RJ OBN MAT API TSV MNZ EKE HOT UCT DAS AZS PRN - - 

III.A 2,5 1,71 2,57 1,4 1,06 3,00 2,75 1,56 3,00 1,44 1,00 2,56 2,38 1,94 2,81 2,19 2,63 2,56 - - 

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

IV.A 3,09 2,7 3,0 2,5 2,2 2,64 2,45 1,25 1,82 2,36 2,45 1,91 2,73 2,36 2,91 2,45 1,36 2,91  - 
 

odbor: 6325 M ekonomické lýceum 

Trieda SJL 1AJ 1RJ 2NJ 2FJ 2RJ DEJ OBN BIE ZPV MAT INF TSV POE TER AGE ADK - - - 

I.E 2,84 2,05 - - - 1,95 1,37 2,21 1,63 1,89 2,00 1,42 1,72 2,05 1,79 1,53 1,89 - - - 

Trieda SJL 1AJ 1RJ 2NJ 2FJ 2RJ DEJ OBN BIE INF MAT OBM TSV CZU POE KMM UCT ADK - - 

II.E 2,13 1,8 - - - 1,93 1,13 1,67 1,13 1,00 1,87 1,2 1,00 1,73 1,47 1,13 1,4 1,4 - - 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2RJ AKC CEI CZU KAJ KRJ MAK MVP MAT OBN OPP POE PXA TSV UCT - 

III.E 2,46 1,69 - 2,00 2,00 1,69 1,23 1,77 1,6 2,0 1,54 1,46 2,15 1,69 2,23 1,69 1,31 1,15 1,54 - 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2RJ AKC BAN CEI CVM EKC KAJ KRJ MAK MOF MAT POE PDS TSV UCT - 

IV.E 2,05 1,21 - 1,56 1,5 1,58 1,32 1,11 1,08 1,32 1,08 2,71 1,37 1,00 1,95 1,74 1,42 1,18 1,47 - 

 

 

odbor: 6444 K čašník, servírka 
Trieda SJL 1AJ 1NJ INF DEJ 

1RJ 

OBN TEC SLK BIO MAT HTP TSV EKO PVY TOB OVY CHE TEA API CTO 

I.C 2,56 2,4 2,00 1,44 2,44 1,44 -- 1,44 2,11 2,56 1,89 1,00 2,44 2,56 2,11 1,11 2,00 2,22 - - 

III.C 3,75 3,6 3,00 - 2,00 3,5 3,00 - - 3,25 - 1,14 3,63 3,63 3,13 2,5 - - 2,75 3,25 

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

IV.C 3,43 3,17 2,00 - - 3,29 - 1,29 3,14 3,43 2,43 3,43 1,29 - 2,86 1,71 - 2,43 - - 

 

 

odbor: 6445 K kuchár 

Trieda SJL 1AJ 1NJ TOB DEJ OBN CHE 

TOB 

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

I.C 3,11 2,25 3,00 - 3,00 2,11 2,56 2,00 2,22 2,78 1,78 1,22 3,11 3,00 2,44 1,11 1,78 3,11 - - 

II.A 3,33 3,00 - 2,67 3,5 3,17 - - - 3,83 - 1,17 3,5 3,5 2,33 2,17 --  3,17 3,17 

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

III.C 3,57 2,67 3,00 3,67 3,07 3,36 2,43 1,31 3,5 3,5 3,21 3,00 1,79 3,21 - -- -  3,57 - 

IV.C 3,54 3,29 3,5 - - 2,54 - 1,27 3,38 3,38 2,92 3,15 1,69 - 3,00 2,77 - 2,54  - 
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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 2,33 3,33 - 3,09 2,57 2,94 3,00 3,33 1,56 3,17 2,72 1,39 1,00 1,94 1,11 3,06 2,61 1,06 3,33 3,11 

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

 

PPB SRL SQS 

 

TVZ  PXV TSV VDA ZDR 

 

VWS 

ZZS 

II.A 2,14 2,00 2,00 2,82 2,64 2,57 3,00 2,43 3,29 3,21 2,36 1,00 1,86 1,29 1,79 2,29 100 2,93 2,43 2,93 

1,86 
Trieda SJL 1AJ 2RJ 2NJ APC 2FJ PXA MAT EKE OBN 

 

PPB SRL SQS 

 

PSM  ZZS TSV VDA ZDR 

 

VWS PAV 

III.A 3,07 2,8 3,00 2,67 2,47 3,00 1,93 3,2 2,07 2,2 1,00 1,8 1,00 2,07 1,73 1,00 2,73 2,6 2,8 2,53 

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

 

PSM  HOQ TSV VDA ZDR 

 

- - 

IV.A 3,09 2,19 3,3 3,09 3,1 3,05  2,62 2,67 2,95 1,1 1,71 1,19 2,24 3,05 1,14 3,00 2,05 - -- 

 

 

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

priemer 

Študijné 

odbory 

2,13 2,04 2,41 2,34 2,40 2,25 

 

 

Výsledky externej časti MS a PFIČ MS 

Predmet 
Úroveň 

Počet 

žiakov 

PFIČ 

v % 

Úspešnosť EČ 

v % 

Národný 

priemer 

ANJ B1 79 63,73 43,37 51,2 

ANJ B2 4 73,75 58,95 61,7 

NEJ B1 16 56,59 29,34 39,2 

RUJ B1 19 53,95 41,33 43,4 

SJL - 119 69,70 41,76 50,7 

MAT - 12 - 41,9 51,6 
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Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

 

 

Povinné predmety 

Predmet Spolu 1 2 3 4 5 MS 

nekonali 

Priemer 

predmetu 

Slovenský jazyk a literatúra 117 27 41 43 6 0 3 2,24 

Anglický jazyk  - úroveň B1 79 23 24 27 3 0 2 2,13 

Anglický jazyk  - úroveň B2 4 3 1 0 0 0 0 1,25 

Nemecký jazyk  - úroveň B1 16 4 5 7 0 0 1 2,19 

Ruský jazyk – úroveň B1 19 3 5 9 2 0 0 2,53 

Teoretická časť odbornej 

zložky 

120 26 37 41 13 0 1 2,35 

Praktická časť odbornej 

zložky 

120 40 35 29 14 1 1 2,17 

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky 

Anglický jazyk – úroveň B1 1 0 1 0 0 0 2,0 

Nemecký jazyk – úroveň B1 2 1 1 0 0 0 1,5 

Matematika 2 2 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 

 

2950 M  poradenstvo vo výžive   

2951 M  výživa a šport   

2964 H  cukrár   

6317 M  obchodná akadémia   

6323 K  hotelová akadémia   

6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu   

6325 M  ekonomické lýceum   

6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy   

6332 Q  daňové služby   

6341 M  škola podnikania   

6352 M  obchod a podnikanie   

6411 L  prevádzka obchodu   

6421 L  spoločné stravovanie   

6442 K  obchodný pracovník   

6444 H  čašník, servírka   

6444 K  čašník, servírka   

6445 H  kuchár   

6445 K  kuchár   

6460 H  predavač 
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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 

2. 6317 M obchodná akadémia pre 4. ročník Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Obchodná 

akadémia 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

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

začínajúc prvým ročníkom 

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

4. ročník 

Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Podnikanie 

v obchode a cestovnom ruchu – manažment 

regionálneho cestovného ruchu II 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

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

začínajúc prvým ročníkom 

4. 6325 M ekonomické lýceum pre 1. - 4.  

ročník 

Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Ekonomické 

lýceum 

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. 6332 Q daňové služby pre 2.  ročník Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 
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a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Daňové služby 

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. 6444 K čašník-servírka pre 1. – 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 

7. 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 

8. 2951 M výživa a šport pre 1.- 4. ročník Štátny vzdelávací program: 29 Potravinárstvo 

Školský vzdelávací program: Výživa 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 37 6 17 60 

DPP 10 - 1 11 

z toho so zníženým 

úväzkom 

14 4 - 18 

ZPS - - 1 1 

Na dohodu 4 - 25 29 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

Počet kvalifikovaní nekvalifikovaní spolu Poznámka 

Učiteľov 
37 - 37 -  

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 23 - 

2. atestácia 10 - 

DPŠ 18 - 

Bakalárske štúdium – MOV 6 - 

Vysokoškolské štúdium 37 - 

Špecializačné inovačné štúdium : 

Národné projekty ESF   

Priebežné vzdelávanie MPC 

 

0 

4 

 

- 

- 

Špecializačné kvalifikačné 

štúdium 

2 - 

Štúdium manažmentu 4 - 

Doktorandské štúdium 1 - 
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§ 2. ods. 1 i  

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Prehľad o účasti žiakov na súťažiach a olympiádach  
 

Názov súťaže (podľa 

názvu uvedeného na 

stránke  

Úroveň                        

(okresné kolo, 

krajské, 

celoštátne, 

medzinárodné

) 

Umiestenie 

(1., 2. 

alebo 3. 

miesto) 

Meno a priezvisko 

žiaka / pri 

kolektívnych 

športoch názov 

družstva 

Meno a priezvisko 

pedagogického 

zamestnanca školy, ktorý 

pripravoval žiaka/žiakov 

na súťaž 

15. Medzinárodný 

veľtrh cvičných firiem 

krajín V4 v Košiciach 

medzinárodné 1. miesto  Cvičná firma 

GalaAgency 

Ing. Magdaléna 

Gajdošová 

Stredoškolská odborná 

činnosť 

krajské 2. miesto Soňa Rusňáková, 

Petra Polščáková 

Ing. Dagmar Kriššová 

Hviezdoslavov Kubín okresné  3. miesto Júlia Klaudia 

Šarišská 

Mgr. Monika Dzubáková 

JA Podnikanie v 

cestovnom ruchu 

celoštátne 5. miesto družstvo HAJA Ing. Iveta Michalčinová 

Olympiáda v 

anglickom jazyku 

okresné  1. miesto  Šimon Knap PaedDr. Miroslava 

Hasarová 

Olympiáda v 

nemeckom jazyku 

okresné  1. miesto  Tibor Havír Mgr. Mária Mudrová 

Olympiáda v 

nemeckom jazyku 

krajské 3. miesto Tibor Havír Mgr. Mária Mudrová 

Cezpoľný beh žiačok okresné  1. miesto  družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

Cezpoľný beh žiakov okresné  1. miesto  družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

Stolný tenis žiačok okresné  1. miesto  družstvo HAJA Mgr. Pavol Lacek 

Futsal okresné  1. miesto  družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

Futsal krajské  2. miesto  družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

Bedminton žiačok okresné  1. miesto  Tamara Solárová, 

Simona 

Kalakajová 

Mgr. Pavol Lacek 

Bedminton žiačov okresné  1. miesto  Kristián Medoň, 

Filip Marton 

Mgr. Pavol Lacek 

Atletika žiačok krajské 3. miesto Kristína Sivčová Mgr. Pavol Lacek 

Basketbal žiačok okresné  2. miesto družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

Basketbal žiačov okresné  3. miesto družstvo HAJA Mgr. Pavol Lacek 

Florbal žiakov okresné  2. miesto družstvo HAJA Mgr. Adriana Štrausová 

Florbal žiačok okresné  1. miesto  družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  
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Florbal žiačok krajské  3. miesto družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

Veľký futbal žiakov okresné  2. miesto družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

Hádzaná žiakov okresné  2. miesto družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

Volejbal žiakov okresné  3. miesto družstvo HAJA Mgr. Pavol Lacek 

Volejbal žiačok okresné  2. miesto družstvo HAJA Mgr. Martin Želinský  

 

 

Počty žiakov zapojených do jednotlivých kôl súťaží  
 

Názov súťaže Počet 

žiakov 

Okresné  

Obvodné 

kolo 

Krajské 

kolo 

Národné 

kolo 

Medzinárodn

é kolo 

Hviezdoslavov Kubín 24 4 - - - 

Vansovej lomnička 9 4 - - - 

Olympiáda ANJ 17 2 1 - - 

Olympiáda NEJ 13 3 1 - - 

Súťaže v oblasti telovýchovy 

a športu  

129 79 38 - - 

Olympiáda ľudských práv 21 - - - - 

Gastronomické súťaže 61 - - 4 4 

SOČ 14 2 2 2 - 

Junior Achievement Slovensko 16 - 2 2 - 

Maturita v knižnici 6 3 - - - 

Súťaž v spracovaní informácií 

na PC 

34 - 5 - - 

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) prírodovedné 

e) športové 

f) kultúrne     

3. Kurzy (pre žiakov) 

4. Junior Achievement Slovensko 

5. 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. Návštevy výstav, múzeí 
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I. ODBORNÉ 

1. Prezentačné akcie 

a) V Ľudovej jedálni:  

- Dni zručnosti 

- dňa 13.12.2018 v Ľudovej jedálni MOV a žiaci vítali hostí 

zručnosťami v duchu Vianoc 

- Barmanský kurz 

- svadby 

- stužkové slávnosti 

- plesy 

- recepcie 

- rodičovské združenie I.C dňa 18. 3. 2019. Príjemným a chutným 

spestrením bola pre rodičov počas rodičovského združenia jablková 

štrúdľa a káva, ktoré pod vedením majsteriek odborného výcviku 

pripravili a servírovali žiaci prvého ročníka s kombináciou odborov 

kuchár a čašník, servírka. 

- slávnostné akcie 

- školské reprezentačné akcie 

- výstava slávnostných tabúľ 

- Dňa 10. 4. 2019 predstavitelia Vlády SR navštívili Bardejov za 

účelom prerokovať realizáciu prijatých akčných plánov pre menej 

rozvinuté okresy. Počas výjazdového rokovania navštívili aj Ľudovú 

jedáleň – dielňu praktického vyučovania. Časť zo svojho času 

venovali aj rozhovorom so žiakmi a zamestnancami školy. Žiaci mali 

možnosť prezentovať svoje zručnosti a schopnosti priamo členom 

vlády pod dohľadom odborného tímu pracovníkov Vlády SR. Bola to 

pre žiakov zaujímavá a poučná skúsenosť. 

- Deň zručnosti s veľkonočnou tematikou – 16.4.2019 

b) v Jedálni Pod Vinbargom  

- Deň otvorených dverí  

- svadby 

- stužkové slávnosti 

- plesy 

- recepcie 

- slávnostné akcie 

- školské reprezentačné akcie 

- výstava slávnostných tabúľ 

- dňa 6. 12. 2018 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. 
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- 10. Reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka (18. 1. 

2019) 

- dňa 5. 2. 2019 sa uskutočnilo v priestoroch COV stretnutie VP ZŠ, 

zástupcov ŠIOV, OŠ PSK k možnostiam duálneho vzdelávania 

- dňa 7. 2. 2019 sa uskutočnil Valentínsky ples v latino štýle, 

organizátormi boli III.A trieda a TU Ing. Akbariová 

- dňa 7. 3. 2019 tretiaci z odboru hotelová akadémia na slávnostnom 

bankete hostili tých najvzácnejších hostí – svojich rodičov. Pod 

vedením vedúceho banketu predviedli obsluhu, ktorú len tak bežne v 

reštaurácii nezažijeme. Podávala sa syrová roláda, po ktorej 

nasledoval paštrnákový krém zdobený hruškou. Hlavnému jedlu 

dominoval kurací batôžtek plnený mozzarelou a sušenými 

paradajkami. Celé slávnostné menu uzavrel karamelizovaný 

vanilkový puding. Rodičia a hostia odchádzali najedení a spokojní s 

tým, čo hotelieri predviedli.  

- Dňa 27. 3. 2019 sa v priestoroch jedálne Hotelovej akadémie Jána 

Andraščíka v Bardejove uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 

výsledkov celoštátneho kola matematickej olympiády. O príjemnú 

atmosféru a úvod programu sa postaralo hudobné zoskupenie 

Melody. 

- Dňa 27. 3. 2019 tesne po ukončení Celoštátneho kola Matematickej 

olympiády sa v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove 

začala registrácia na Celoštátne kolo Olympiády v informatike.  

- dňa 10. 5. 2019 sa konala rozlúčka žiakov končiacich ročníkov IV.A, 

IV.B, IV.E, IV.C, V.H so školou 

- rodičovské združenie začínajúcich prvých ročníkov sa konalo dňa 20. 

6. 2019, triedni učitelia I.A – Ing. Michalčinová, I.E – Ing. 

Tkačivská, I.H – MVDr. Vaľková, I.C – Ing. Kriššová  

c) V priestoroch školy 

- Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 

- dňa 18. 10. 2018 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.  

- 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. Deň zdravej výživy pre žiakov 8. 

a 9. ročmíka V. ZŠ v Bardejove. 

- dňa 23. 10. 2018 sa konal Deň PSK 

- Prezentácia odborných aktivít  a zručností žiakov pre verejnosť, 

žiakov ZŠ a rodičov. Tanier  plný zdravia – prednáška zameraná na 

zdravé potraviny, na zásady správnej výživy. Spestrením prednášky 
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pre verejnosť a žiakov ZŠ bola ochutnávka zdravých pokrmov 

pripravených žiakmi odboru hotelová akadémia. 

- Jesenná výprava do gastronómie - prehliadka zručnosti žiakov v 

odbore kuchár a čašník, servírka slávnostnou tabuľou a ochutnávkou 

jedál. 

- Ekonomické kroky k rozvoju regiónu predstavili žiaci študijného 

odboru ekonomické lýceum. Začali prednáškou s riaditeľom Prima 

banky. Táto banka je významným finančným partnerom samospráv, a 

to tak v oblasti ich financovania, ako aj v oblasti správy ich 

finančných prostriedkov. Žiaci si zopakovali základné pojmy z 

oblastí financií, ktoré sú súčasťou finančnej gramotnosti a následne 

prezentovali ekonomické zručnosti v činnosti hotela s prepojením na 

miestne dane. 

- Poďme sa túlať. Žiaci študijného odboru manažment regionálneho 

cestovného ruchu sa pri predstavovaní študijného odboru verejnosti 

túlali regiónom a históriou mesta pomocou spoločenskej hry o 

Bardejove. Túto hru žiaci našej školy aj sami navrhli. 

- dňa 23. 10. 2018 sa uskutočnilo celoškolské rodičovské združenie 

v jedálni Pod Vinbargom za účasti 106 rodičov a následne po ňom 

triedne rodičovské 

- uskutočnené stužkové slávnosti: - stužková slávnosť: 12. 10. 2018 

IV.C – Mgr. Čuláková, dňa 26. 10. 2018 IV.B odovzdávanie stužiek 

na MsÚ Bardejov – Ing. Tkačivská, 9. 11. 2018 V.H (Vaľková), 23. 

11. 2018 IV.E (Vízváriová), dňa 30. 11. 2018 IV.A (Michalčinová) – 

na veľmi dobrej úrovni,  

- 15. 11. 2018 - slávnostná imatrikulácia študentov na Mestskom úrade 

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

– organizátormi boli III.A, III.E trieda, Mgr. Gracová, Ing. Akbariová  

- dňa 16. 11. 2018 sa v telocvični uskutočnilo vystúpenie rapera 

Majself pri príležitosti Dňa študentov 

- 22. 11. 2018 uskutočnený Deň otvorených dverí Hotelovej akadémie 

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

účasti žiakov ZŠ (cca 500 žiakov) 

- dňa 18. 1. 2019 sa konal na škole 10. reprezentačný ples Hotelovej 

akadémie Jána Andraščíka v Bardejove   

- Finančná gramotnosť 21.03.2019 pre deviatakov ZŠ v Hotelovej 

akadémii Jána Andraščíka s témou DANE. Pán Ing. Martin Nemec, 

vedúci oddelenia daní a poplatkov v Bardejove vtiahol deviatakov 

pomocou príkladov z reálneho života do systému miestnych daní. 

Svoje finančné vedomosti si deviataci neskôr overovali pri riešením 

prípadovej štúdie „Rodina platí dane“. Najúspešnejšou základnou 

školou bola Základná škola na Wolkerovej ulici, na druhom mieste sa 

umiestnila Základná škola Kružlov a na treťom mieste skončila 

Základná škola Hertník. 
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- PČ OZ MS  

d) Mimo priestorov školy 

- slávnostné prijatie študentov prvých ročníkov na Mestskom úrade v 

Bardejove  a imatrikulácia študentov (I.A, I.C, I.E) dňa 15.11.2018 a 

realizované aktivity žiakmi III.A, III.E s doplnkovým programom v 

telocvični HAJA  

- recepcia Zväz záhradkárov Vinbarg  

- Účasť na prezentácii školy medzi deviatakmi ZŠ a na rodičovských 

združeniach rodičov deviatakov ZŠ 

- Výročná  členská schôdza SkBA na Štrbskom Plese  - 18.5.2019 

Schaderová  

- dňa 20. 6. 2019 Prešovský kraj ocenil najúspešnejších pedagógov a 

žiakov stredných škôl, ocenená bola Ing. Gabriela Vízváriová 

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

hosťa“ (Kačmaríková) 

- Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského dňa 20. júna 2019 

zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja ocenili 

najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl. Za našu školu 

bola ocenená Ing. Gabriela Vízváriová.  

 

2. Súťaže 

a) Olympiády 

- dňa 8. novembra 2018 sa konal 29. ročník olympiády v anglickom jazyku – 

školksé kolo. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, kde museli preukázať svoje 

zručnosti v gramatickom teste a komunikatívne schopnosti pri konverzačných 

úlohách. Umiestnenie v jednotlivých kategóriách je nasledovné: 

- Kategória 2A: 

1. miesto: Šimon Knap II.A 

2. miesto: Tomáš Olearčin I.C 

3. miesto: Sebastián Haluška II.E 

- Kategória 2B: 

1. miesto: Zuzana Rusiňáková III.A 

2. miesto: Lukáš Katinger V.H 

3. miesto: Júlia Šarišská IV.E 

- dňa 14. novembra 2018 sa konalo v našej škole školské kolo olympiády v 

nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách 2A, 2B. Súťaže sa 

zúčastnilo 13 žiakov Hotelovej akadémie. Žiaci preukázali vedomosti v 

gramatickom teste a komunikatívne schopnosti pri konverzačných úlohách. 

Umiestnenie v jednotlivých kategóriách je nasledovné: 

- Kategória 2A: 

1. Tibor Havír 2.H 

2. Simona Snaková 2.A 

3. Natália Borecká 2.H 
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- Kategória 2B: 

1. Jakub Kotík 4.H 

2. Edita Ďuríková 3.A 

3. Erik Kurtiš 4.A 

- 16. 1. 2019 sa konalo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorom 

súťažili tí najlepší z okresov Bardejov, Stará Ľubovňa, Svidník a Stropkov. 

Našu školu reprezentoval Šimon Knap z II. A triedy odboru manažment 

regionálneho cestovného ruchu. V silnej konkurenciu Šimon získal 1. miesto 

nielen vo svojej kategórii, ale aj za obvod Bardejov. Krajské kolo sa uskutoční 

v Prešove dňa 15. 2. 2019. 

- Dňa 17. 1. 2019 sa konalo obvodnė kolo olympiády v nemeckom jazyku. 

Našu školu reprezentoval a prvenstvo obhájil Tibor Havír, žiak II. H triedy 

odboru hotelová akadémia. Krajské kolo sa uskutoční dňa 14. 2. 2019 v 

Poprade. 

- Olympiáda ľudských práv je zameraná na  prezentáciu  a obhajobu ľudských  

práv vo svete. Olympiáda mala  školské kolo kde sa zúčastnilo 15 žiakov. V 

školskom kole, ktoré sa konalo 4. 12. 2018, zvíťazila žiačka II.E Michaela 

Vancová, ktorá sa však z dôvodu PN nezúčastnila dňa 7. 2. 2019 krajského 

kola  na  Metodickom centre v Prešove. 

- dňa 13. februára 2019 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku 

v Prešove. Našu školu reprezentoval žiak 2. A triedy Šimon Knap, ktorý sa 

popasoval s náročnými úlohami. Vo svojej kategórii sa umiestnil na krásnom 

5. mieste. 

- dňa 14. februára 2019 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku 

v Poprade. Našu školu reprezentoval žiak 2. H triedy Tibor Havir, ktorý sa 

popasoval s náročnými úlohami. Z 18 olympionikov  vo svojej kategórii sa 

umiestnil na krásnom 3. mieste. 

- dňa 30. 5. 2019 sa v okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove konala 

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

družstvo dievčat z II.E triedy: Majirošová, Babuščáková, Mikulová.  

 

b) Odborné – gastronomické 

- v čase od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018 sa konal barmanský kurz pre 26 žiakov 

z II.H, III.H, I.C, II.A, III.A, III.C. 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. 
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- 18. 10. 2018 seminár o pití piva so zástupcami pivovaru TOPVAR, a.s. pre 

IV.H a IV.C triedu. Pivní majstri z akadémie Cervesario šíria osvetu medzi 

budúcimi barmanmi a čašníkmi už sedem rokov. Pivný školiaci program, 

ktorý sa aj tohto školského roku konal v COV. Školenie pozostávalo z 

teoretickej a praktickej časti, v závere študenti absolvovali test a získali 

certifikát. Žiaci sa učili o histórii piva, jeho varení a sanitácii pivného 

potrubia. Nasledujúca, mimoriadne obľúbená interaktívna hodina pozostávala 

z ukážok čapovania, ktoré si mohol každý študent pod vedením skúseného 

sládka  p. Dr. Píriho  vyskúšať. 

- dňa 8. novembra 2018 žiačka V. H triedy Natália Nováková a žiačka II. H 

triedy Alžbeta Marcinová reprezentovali našu školu v medzinárodnej 

barmanskej súťaži Eurocup 2018. 26. ročník súťaže Eurocup organizovala 

Hotelová akadémia v Prešove, zúčastnilo sa jej 30 dvojčlenných družstiev. Na 

základe určených kritérií súťažiace pripravovali After dinner cocktail a Fancy 

soft drink a zvládli vedomostný test o miešaných nápojoch. Naša Natália sa 

umiestnila v zlatom pásme, Alžbetka získala bronzové pásme a ako škola sme 

sa umiestnili v striebornom pásme. 

- Spolu s novým školským rokom sa odštartovalo aj zápolenie tých 

najšikovnejších mladých baristov z celého Slovenska o vysnívanú cestu na 

kávovníkovú plantáž do Brazílie. O získanie cenných bodov do celkového 

skóre sa tentokrát baristi usilovali v Prešove v priestoroch SSOŠ HaG 

Mladosť, ktorá usporiadala v spolupráci s Academy of Coffee v poradí už 

piate a zároveň predposledné kolo tohtoročnej série. Školu v tejto súťaži 

úspešne reprezentoval Michal Matisko, ktorý v konkurencii 20 šikovných 

baristov získal ocenenie za najlepší voľný miešaný nápoj pripravený z 

espressa a zároveň si už po tretíkrát po účasti na jednotlivých kolách v 

Bardejove a v Piešťanoch obhájil svoje prvenstvo v podkategórii „prváci“, čím 

svoj sen o Brazílii posunul bližšie k realite. 

- Dňa 6. 12. 2018 sa v priestoroch COV uskutočnil vianočný rout pre rodičov a 

hostí žiakov 4. H triedy. Slávnostný rout pripravili žiaci 4. H pod vedením 

učiteliek odborných gastronomických predmetov. Hostia si mohli pochutnať 

na špecialitách studenej kuchyne, zamaškrtiť na múčnikoch, flambovaných 

špecialitách a punči. Vianočný rout žiaci spestrili spevom a koledami. 

- Z posledného, v poradí už šiesteho tohtoročného kola súťaže mladých baristov 

„Slovak Barista Cup“ junior 2018 si náš barista Michal Matisko priniesol 

pekný „predvianočný“ darček v podobe už 4. prvenstva v kategórii „prváci“. 

6. kolo sa konalo dňa 7. 12. 2018 v Nitre. 

- dňa 24. 1. - 25. 1. 2019 Slovak junior cup v Bratislave. Medzinárodná výstava 

Danubius Gastro Incheba v Bratislave pod záštitou akreditovaného školiaceho 

strediska Academy of Coffee opäť otvorila svoje brány mladým nádejným 

baristom. Tentokrát sa tu stretlo spolu 36 baristov z 19 stredných odborných 

škôl a hotelových akadémií z celého Slovenska, aby zabojovali o titul 

najlepšieho juniorského baristu za rok 2019 a získali prvé cenné body na 

vysnívanú cestu do Brazílie. Okrem tradičných disciplín, na ktoré sme boli v 
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tejto súťaži zvyknutí: nadstavovanie mlynčeka, príprava dvakrát espresso, 

dvakrát cappuccino a dvakrát voľný nápoj pribudla tento rok novinka vo 

forme alternatívnej prípravy kávy. Súťažiaci tak mali možnosť vyskúšať si 

prácu s chemexom. Nášmu baristovi Michalovi Matiskovi sa podarilo 

umiestniť v silnej konkurencii na peknom piatom mieste.  

- Dňa 16. 4. 2019 sa konala súťaž Slovak barista Cup Piešťany. Hosťujúcou 

školou 2. kola tejto série sa stala HA Ľ. Wintera v Piešťanoch. Našu školu po 

prvý krát reprezentovala žiačka odboru kuchár, kuchárka Erika Huňadyová, 

ktorá v kategórii "prváci" obsadila veľmi pekné 6. miesto. 

 

c) Odborné – ekonomické 

- dňa 5. 12. 2018 sa uskutočnila prehliadka cvičných firiem a JA firiem na 

SSOŠ v Košiciach. 

- Na budúce podnikateľky sa dočasne pretransformovali aj dievčatá 

ekonomického lýcea z  III. E triedy s firmou GALA AGENCY, s. r. o., ktorá 

sa zaoberá výzdobou spoločenských priestorov a výrobou dekorácií. Príprava 

na prezentáciu bola náročná, no korunovaná úspechom. Firma bola ocenená 1. 

miestom za stánok a prezentáciu v ňom a 3. miestom za katalóg ponúk služieb 

a produktov firmy. 

- Školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači sme zorganizovali dňa 

12. 12. 2018. Súťaž prebehla v dvoch disciplínach – písanie na počítači a 

wordprocessing. 

- Súťaž písanie na počítači pozostávala z 2 kategórií – začínajúci žiaci (1. 

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

odborov. 

- V 1. kategórii súťažilo 8 žiakov, a to žiaci z tried I. A, I. E  a  II. H. 

Umiestnenie:      1. Sarah Kawaschová      I. A 

                             2. Dominika Hnatová     I. A 

                             3. Alexandra Grošková   I. A 

- 2. kategórie sa zúčastnilo 26 žiakov, a to žiaci z tried II. A, II.E , III. A, III. H, 

III. E, IV. A, IV. B, IV. E.,V. H. 

Umiestnenie:      1. Lucia Kováčová           III. E 

                            2. Katarína Uhrinková    V. H 

                            3. Viktória Paľová           III. E 

- V disciplíne wordprocessing (spracovanie dokumentu v programe WORD) 

súťažilo 7 žiakov. Súťažnú disciplínu tvorili dve časti: úprava textu a 

hromadná korešpondencia.  

Umiestnenie:          1. Silvia Orlovská          V. H 

                                2. Petra Daňková          V. H 

                                3. Terézia Husárová     IV. E 

- Maruranti zdolávali nástrahy investovania na finančnom trhu s lektormi OVB. 

Žiaci maturitných ročníkov 29. januára 2019 (V.H a IV.E) a 30. januára 2019 

(IV.A a IV.B) vedení lektormi z OVB Allfinanz Slovensko riešili 

prostredníctvom hry FINANČNÁ SLOBODA simulované životné situácie, pri 
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ktorých bolo potrebné uskutočňovať operácie na finančnom trhu. Spoznávali 

oblasti poistného trhu, možnosti zabezpečenia  príjmov v dôchodkovom veku, 

investovania a sporenia, riadenia príjmov a výdavkov rodinného rozpočtu pri 

rôznych životných udalostiach. Hru hrali dvojčlenné družstvá, ktoré vzájomne 

súperili. Na konci dňa lektori vyhodnotili priebeh hry a vyhodnotili tri 

najlepšie tímy. 

- Dňa 14. 2. 2019 sa traja žiaci našej školy zúčastnili 53. ročníka krajského kola 

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

konalo v Obchodnej akadémii v Poprade. Žiačky Katarína Uhrinková z V. H, 

Lucia Kováčová a Paľová Viktória z III.E  súťažili v disciplíne písanie na 

počítači, ktorá je zameraná na rýchlosť a presnosť odpisovania textu v 

časovom limite 10 minút. Žiačky Terézia Husárová zo IV. E a Petra Daňková 

z V. H triedy súťažili v disciplíne wordprocessing, ktorá je zameraná na 

profesionálne spracovanie textu. Terézia Husárová sa umiestnila na 6. mieste a 

Petra Daňková na 8. mieste   

- Dňa 21. 03. 2019 sme privítali  deviatakov z deviatich základných škôl okresu 

Bardejov, pre ktorých študenti študijného odboru manažment regionálneho 

cestovného ruchu  zorganizovali deň finančnej gramotnosti. Spoločne sme si 

prostredníctvom aktivizujúcich metód vysvetľovali, že dane nie sú trestom ani 

pokutou, aj keď mnoho ľudí to tak vníma, ale že dane platíme preto, aby nám 

štát, mesto alebo obec poskytli za zaplatené dane určité služby. Pán Ing. 

Martin Nemec, vedúci oddelenia daní a poplatkov v Bardejove vtiahol 

deviatakov pomocou príkladov z reálneho života  do systému  miestnych daní. 

Svoje finančné vedomosti si deviataci neskôr overovali pri riešením 

prípadovej štúdie „Rodina platí dane“. Pri vypracovaní štúdie mohli využívať 

pomoc „finančných poradcov“, ktorými boli študenti študijného odboru 

manažment regionálneho cestovného ruchu .Najúspešnejšou základnou školou  

bola Základná škola na Wolkerovej ulici, na druhom mieste sa umiestnila 

Základná škola Kružlov a na treťom mieste skončila Základná škola Hertník. 

- 8. 3. 2019 Školské kolo SOČ – do krajského kola (ktoré sa bude konať dňa 5. 

4. 2019) postupuje práca „Na bicykli za poznaním minulosti“, ktorú spracovali 

študentky tretieho ročníka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu 

Soňa Rusňáková a Petra Polščáková. Garantom práce je Ing. Kriššová.   

- Dňa 5. 4. 2019 sa V Prešove uskutočnil 41. ročník súťaže Stredoškolskej 

odbornej činnosti. Našu školu reprezentovala práca „Na bicykli za poznaním 

minulosti“, ktorú spracovali študentky tretieho ročníka odboru manažment 

regionálneho cestovného ruchu Soňa Rusňáková a Petra Polščáková. V súťaži 

sa umiestnili na peknom druhom mieste v odbore cestovný ruch a postúpili do 

celoštátneho kola.  

- Dňa 25. apríla 2019 nás reprezentovala v celoštátnej prehliadke stredoškolskej 

odbornej činnosti v Košiciach študentka tretieho ročníka  manažmentu 

cestovného ruchu Petra Polščáková s prácou "Na bicykli za poznaním 

minulosti" , ktorú vypracovala spolu so Soňou Rusňákovou. V silnej 
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konkurencii prác z celého Slovenska sme sa umiestnili na peknom šiestom 

mieste. 

- Dňa 9. 4. 2019 sa III.A trieda odbor manažment regionálneho cestovného 

ruchu zúčastnila Veľtrhu študentských spoločností v Bratislave. Popri 

zaujímavých podnikateľských aktivitách stredoškolákov z celého Slovenska si 

stihli pozrieť Národné divadlo, Bratislavský hrad aj nábrežie Dunaja.   

 

d) Prírodovedné 

- - dňa 07. 06. 2019 v územnej súťaži SČK – DPP reprezentovali našu školu 

žiačky v obci Šiba z III. E triedy: Katarína Knapíková, Viktória Paľová, 

Kristína Birošová, Kamila Polčová a z II. A triedy Lenka Soroková. Vo 

vyrovnanej súťaži družstiev z Bardejova a Starej Ľubovne sa naše dievčatá 

umiestnili na siedmom mieste.  

 

e) Športové 

- účelové cvičenia ochrany života a zdravia pre 1. a 2. ročníky (7. 9. 2018 II. 

ročníky, 6. 9. 2018 II. ročníky) v rámci Ochrany života a zdravia 1. a 3. 

účelové cvičenie. Podľa plánu účelového cvičenia sa uskutočnil turistický 

pochod na Mníchovský potok.  V rekreačnom stredisku Kamarát si učitelia 

telesnej a športovej výchovy pripravili pre žiakov prednášky z prvej pomoci, 

civilnej ochrany obyvateľstva a topografie. Aj pri povinných aktivitách mohli 

triedni učitelia lepšie spoznať svojich žiakov a stráviť s nimi príjemný čas. 

- účelové cvičenie – kurz ochrany života a zdravia pre 3. ročníky (19. 9. – 21. 9. 

2018) pre triedy tretieho ročníka III. A, III. C, III. H a III. E. Prvý deň 

absolvovali žiaci turistický pochod na Mníchovský potok a prednášky z 

orientácie v prírode, prvej pomoci, civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a 

evakuácie.  Druhý deň si vyskúšali lezeckú dráhu, prácu s azimutom a 

obväzovú techniku zo zdravotníckej prípravy v lanovom centre Outdoor v 

Prešove. Vyvrcholením kurzu bola tretí deň strelecká súťaž, hod granátom na 

cieľ a preskúšanie ich vedomostí v testoch z topografie, prvej pomoci a 

civilnej ochrany. 

- Dňa 19. 9. 2018 sa uskutočnila okresná súťaž v cezpoľnom behu v okolí 

sídliska Vinbarg v Bardejove. Našu školu reprezentovalo družstvo dievčat v 

zložení Viktória Mattová, Kristína Sivčová a Lívia Maliňáková. Družstvo 

chlapcov tvorili Jaroslav Lizák, Jakub Petrič a Michal Matisko. V konkurencii 

siedmych stredných škôl okresu Bardejov sa Viktória Mattová umiestnila na 

1. mieste, Kristína Sivčová na 2. mieste a družstvo v celkovom hodnotení 

prvé. Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 3. mieste. Družstvo dievčat našej 

školy sa kvalifikovalo na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 11. 10. 2018 v Starej 

Ľubovni. 

- dňa 11. 10. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo v cezpoľnom behu žiakov žiakov 

v Starej Ľubovni. Školu a okres Bardejov reprezentovalo družstvo v zložení 

Lívia Maliňáková, Sára Hronecová a Petra Čornaničová. V konkurencii 10 
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najlepších stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja obsadili naše 

dievčatá pekné 4. miesto. 

- 5. a 6. 11. 2018 sa konalo okresné kolo žiačok a žiakov v stolnom tenise. V 

zložení žiačok našu školu reprezentovali: Kalakajová Simona (IV. A), 

Maliňaková Lívia (IV. A), Šestáková Dominika (III. A) a Šivčová Kristína (I. 

A), ktoré obsadili krásne 1. miesto a stali sa víťazkami celého turnaja. 

Družstvo žiakov v zložení: Imrich Peter (IV. A) Čupka Gabriel (III. A) a 

Lizák Jaroslav (II. A) sa umiestnilo na 4. mieste.  

- Dňa 12. 11. 2018 sa v hale Hotelovej akadémie uskutočnilo obvodné kolo vo 

futsale chlapcov, ktorého sa zúčastnilo sedem stredných škôl. Naši chlapci sa 

prezentovali vynikajúcimi výkonmi a po zápasoch, v ktorých vyhrali nad 

Gymnáziom sv. J. Bosca 3 : 1, Súkromným gymnáziom 6 : 0 sa vo finálovom 

zápase stretli so Strednou priemyselnou školou technickou a vyhrali 3 : 1. 

Víťazstvom v tomto turnaji si zabezpečili postup do krajského finále v 

Prešove, ktoré sa uskutoční 20. 11. 2018. Školu reprezentovali: Dušan Dlugoš, 

Martin Hudek, Kristián Medoň, Peter Imrich, Gabriel Čupka, Miroslav 

Mikolaj, Martin Rábik, Maroš Jarkovský, Jaroslav Lizák. 

- Dňa  20. 11. 2018 sa v halách Hotelovej akadémie a Spojenej Školy v Prešove 

uskutočnilo krajské kolo vo futsale chlapcov stredných škôl, ktorého sa 

zúčastnilo dvanásť najlepších kolektívov Prešovského samosprávneho kraja. 

Naši chlapci sa prezentovali vynikajúcimi výkonmi a po zápasoch, v ktorých 

vyhrali nad Gymnáziom v Giraltovciach 4 : 1, Súkromnou SOŠ SNP Poprad 3 

: 1, SPŠ Snina 9 : 2 sa v  semifinálovom zápase  stretli  so SOŠ 

elektrotechnická Stropkov. V zápase vyhrali  8 : 3 a postúpili do finálového 

zápasu, v ktorom prvýkrát v turnaji prehrali so žiakmi SPŠ strojnícka Prešov  

4 : 1 a skončili na krásnom druhom mieste. Školu reprezentovali: Dušan 

Dlugoš, Martin Hudek, Dávid Serva, Kristián Medoň, Martin Rábik, Miroslav 

Mikolaj, Filip Marton, Jaroslav Lizák, Peter Imrich a Gabriel Čupka. Družstvo 

viedol  Mgr. Martin Želinský. 

- Mikulášsky medzitriedny volejbalový turnaj sa uskutočnil dňa 7. 12. 2018, 1. 

miesto IV.A výživa a šport 

- Dňa 10.12.2018 sa prvýkrát v Bardejove uskutočnilo okresné kolo žiakov 

stredných škôl v bowlingu. Našu školu reprezentovali žiačky a žiaci: Lívia 

Maliňáková - IV.A, Lenka Soroková - II.A, zo žiakov Branislav Kapsdorfer - 

IV. E a Miroslav Mikolaj -  IV.B triedy. Napriek tomu, že sa naši žiaci 

neumiestnili na medajlových miestach ich výsledky boli veľmi pekné. 

- dňa 14. 12. 2018 sa v Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove uskutočnil 

už tradičný vianočný volejbalový turnaj dvojíc, v ktorom nás reprezentovali 

žiačky Zuzana Novotná a Miriam Dikyová z V. H a žiaci Peter Imrich zo IV. 

A a Alex Clement z V. H triedy. V napínavých súbojoch dievčat a chlapcov sa 

naše tímy umiestnili na štvrtom mieste. 

- Dňa 17. 1. 2019 sa uskutočnilo v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v 

Bardejove okresné kolo v bedmintone  žiačok a žiakov stredných škôl. V 

kategórii žiačok nás reprezentovali: Simona Kalakajová a Tamara Solárová z 
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triedy 4. A, študijného odboru výživa a šport, ktoré sa umiestnili na 1. mieste a 

zabezpečili si postup na krajské kolo. V kategórii žiakov nás reprezentovali: 

Kristián Medoň a Filip Marton z triedy 3. A,  študijného odboru výživa a 

šport, ktorí sa umiestnili na 3. mieste. 

- V termíne od 28. 1. – 1. 2. 2019 sme sa žiaci 1. ročníkov zúčastnili 

lyžiarskeho kurzu v Ždiari. Príjemné prostredie nám pripravili v penzióne 

Jánošík, kde sme strávili pekné chvíle mimo svahu, lyžovanie prebiehalo v 

lyžiarskom stredisku SKI Strednica. Lyžiarsky výcvikový kurz splnil všetky 

ciele a očakávania. 

- dňa 13. 2. 2019 sa uskutočnilo  v priestoroch telocvične Súkromného 

gymnázia obvodné kolo  turnaja v  hádzanej  chlapcov stredných škôl. Naši 

chlapci po dobrých  výkonoch, troch  víťazstvách a jednej prehre obsadili  v 

konkurencii piatich stredných škôl v okrese Bardejov vynikajúce druhé  

miesto. Školu reprezentovali: Dušan Dlugoš, Gabriel Čupka, Patrik 

Helmanovský, Peter Imrich, Kristián Kekeľ, Sebastián Hnatko, Richard 

Keselica, Ľuboš Lipták, Sebastián Kaščák, Patrik Odrobina a Jakub Petrič.   

- dňa 28. 2. 2019 sa uskutočnilo  v priestoroch  Mestskej športovej haly v 

Bardejove obvodné kolo turnaja vo volejbale dievčat stredných škôl.  Naše 

dievčatá po dobrých výkonoch a  výhrach obsadili pekné 2. miesto. Školu 

reprezentovali:  Miriam Dikyová, Kristína Gutteková, Zuzana Novotná, Lívia 

Maliňáková, Kristína Sivčová, Viktória Kažimírová, Silvia Orlovská, Terézia 

Husárová, Petronela Krakovská, Júlia Šarišská, Daniela Pangrácová a 

Katarína Hudáčková.   

- dňa 7. 3. 2019 sa Simona Kalakajová a Tamara Solarová, žiačky IV. A triedy 

odboru výživa a šport zúčastnili Krajského kola v bedmintone žiačok SŠ. 

Krajské kolo sa konalo v Športcentre Zámoček, Poprad-Matejovce, kde naše 

študentky podali dobré výkony, napriek tomu sa im  nepodarilo umiestniť na 

popredných miestach.  

- dňa 13. 3. 2019 v rámci Športového dňa zorganizovali učitelia telesnej 

výchovy a žiaci z III. A triedy medzitriedny futsalový turnaj, v ktorom sa 

zúčastnili družstvá zo štyroch tried. Na 1. mieste sa umiestnila trieda III. A, na 

2. mieste III. C, 3. miesto obsadila II. A trieda a  4. miesto I. A trieda.  

- V utorok  19. 3. 2019 sa uskutočnilo  v priestoroch  Mestskej športovej haly 

obvodné kolo turnaja v basketbale  žiačok stredných škôl. Naše dievčatá po 

dobrých výkonoch v zápasoch obsadili pekné 2. miesto. Školu reprezentovali:  

Kristína Gutteková, Zuzana Novotná, Kristína Sivčová, Viktória Kažimírová, 

Silvia Orlovská, Simona Kalakajová,Vanesa Margicinová, Tamara Solárová, 

Michaela Lešková, Kamila Polčová a Soňa Rusňáková. 

- Dňa 21. 3. 2019 sa uskutočnil v priestoroch Mestskej športovej haly okresný 

turnaj vo florbale dievčat stredných škôl. Naše dievčatá sa po výborných 

výkonoch a víťazstvách nad Spojenou školou J. Henischa 6 : 1,  SPŠ 6 : 1 a 

Gymnáziom L. Stockela 2 : 0 sa stali víťazkami turnaja.  

- Naše dievčatá budú reprezentovať okres Bardejov v krajskom kole, ktoré sa 

uskutoční  11. 4. 2019 v Prešove. Školu reprezentovali: Bibiána Mihňáková, 
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Dominika Štibárová, Viktória Kažimírová, Dominika Šestáková, Viktória 

Polončáková, Natália Vasiľková, Andrea Fecková, Petra Čornaničová, Simona 

Kalakajová a Anna Valancová. 

- Dňa 22. 3. 2019 sa uskutočnil v priestoroch Mestskej športovej haly okresný 

turnaj vo florbale žiakov stredných škôl. Naši chlapci sa po výborných 

výkonoch a víťazstve v skupine nad Spojenou školou J. Henischa a 

Súkromným gymnáziom stretli vo finále s  Gymnáziom L. Stockela. Aj 

napriek neúplnosti  tímu naši chlapci vo finále skvelo zabojovali a obsadili 

vynikajúce 2. miesto. Školu reprezentovali: Sebastián Kaščák, Tomáš Hric, 

Branislav Pribula, Peter Imrich, Richard Keselica, Sebastián Hnatko, Kristián 

Kekeľ, Patrik Odrobina, Matúš Klimovič, Branislav Kapsdorfer a brankár 

Patrik Dunčák. 

- Dňa 2. 4. 2019 sa v priestoroch Mestskej športovej haly Mier v Bardejove 

uskutočnilo Obvodné kolo vo volejbale žiakov stredných škôl. Naši žiaci po 

veľmi dobrých kolektívnych výkonoch a bojovnosti obsadili po dvoch 

výhrach a jednej prehre pekné 3. miesto. Školu reprezentovali: Ľuboš Lipták, 

Jaroslav Lizák, Gabriel Čupka, Dušan Dlugoš, Martin Rabik, Peter Imrich, 

Matúš Klimovič, Martin Hudek, Sebastián Hnatko, Miroslav Mikolaj.   

- Dňa 9. 4. 2019 sa na ihriskách futbalového klubu Partizán Bardejov 

uskutočnilo okresné kolo žiakov stredných škôl vo futbale,  ktorého sa 

zúčastnilo šesť stredných škôl. Naši chlapci sa prezentovali vynikajúcimi 

výkonmi a po zápasoch, v ktorých vyhrali nad Súkromnou strednou odbornou 

školou 6 : 0 a Strednou priemyselnou školou 3 : 1 sa prebojovali do finále, v 

ktorom podľahli  Gymnáziu Leonarda Stockela gólom z pokutového kopu 0 : 

1. Školu reprezentovali: Martin Hudek,  Kristián Medoň, Filip Marton, Peter 

Imrich, Gabriel Čupka, Miroslav Mikolaj, Martin Rábik, Ľubo Lipták, 

Jaroslav Lizák, Dominik Pivovarský, Patrik  Odrobina, Timo Čižmár a 

Richard Keselica.   

- Dňa 11. 4. 2019 sa v halách ZŠ Sibírska a SŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove 

uskutočnilo krajské kolo vo florbale dievčat  stredných škôl,  ktorého sa 

zúčastnilo osem  najlepších kolektívov Prešovského kraja. Naše dievčatá sa 

prezentovali vynikajúcimi výkonmi  v skupine a po zápasoch, v ktorých 

vyhrali nad Gymnáziom SNP Spišská Stará Ves  5 : 0, Gymnáziom 

Kukučínova  Poprad  4 : 0 a remíze 1 : 1 s Gymnáziom J. A. Raymana Prešov 

sa stretli v zápase o tretie miesto s dievčatami z Gymnázia sv. T. A. v Levoči. 

Zápas sme vyhrali 2 : 1 a obsadili celkovo tretie miesto v turnaji. Školu 

reprezentovali:  Anna Valancová, Timea Gyomraiová, Tamara Solárová, Lívia 

Maliňáková, Simona Kalakajová, Viktória Mattová, Natália Vasiľková, Sára 

Hronecová, Alexandra Iglódyová, Petra Čornaničová a Viktória Kažimírová. 

- Dňa 24. 4.2019 sa uskutočnilo v priestoroch Mestskej športovej haly Mier v 

Bardejove  obvodné kolo turnaja v basketbale žiakov stredných škôl.  Naši 

chlapci po dobrých výkonoch a veľkej bojovnosti obsadili pekné 3. miesto. 

Školu reprezentovali: Patrik Hudák, Sebastián Hnatko, Jaroslav Lizák, 
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Richard Nemec, Marek Billý, Gabriel Čupka, Dávid Petreň, Miroslav Mikolaj, 

Adrián Hauer. 

- Dňa 26. 4. 2019 sa na ZŠ - Šmeralova v Prešove konalo Krajské kolo v 

atletike žiakov a žiačok. Našu školu reprezentovali žiačky: Viktória Mattová v 

disciplíne beh na 200 metrov, ktorej chýbali stotinky sekundy, aby sa 

umiestnila na popredných miestach a Kristína Sivčová v behu na 800 metrov, 

ktorá vybojovala  krásne 3. miesto. 

- dňa 20. 5. 2019 sa uskutočnilo účelové cvičenie ochrany života a zdravia pre 

II.A, II.H, II.E triedu a dňa 21. 5. 2019 sa uskutočnilo účelové cvičenie 

ochrany života a zdravia pre I.A, I.C, I.E triedu.  

- Dňa 20. 05. 2019 učitelia telesnej a športovej výchovy pripravili pre žiakov 

druhého ročníka 4. účelové cvičenie. Žiaci absolvovali turistický pochod do 

Bardejovských kúpeľov, prednášky o prvej pomoci, topografii, orientácii v 

prírode. Dňa 21. 05. 2019 učitelia telesnej a športovej výchovy pripravili pre 

žiakov prvého ročníka 2. účelové cvičenie. Žiaci absolvovali turistický pochod 

do Bardejovských kúpeľov, prednášky o prvej pomoci, topografii, orientácii v 

prírode. 

- 2. miesto v okresnom kole turnaja v streetbale žiakov stredných škôl. V utorok  

04. 06. 2019 sa uskutočnilo  v priestoroch  Mestskej športovej haly okresné 

kolo turnaja v streetbale žiakov stredných škôl. Naše družstvo po dobrých 

výkonoch v zápasoch obsadilo pekné 2. miesto. Dievčatám a chlapcom k ich 

výkonom a umiestneniu ďakujeme a gratulujeme. Školu reprezentovali:  

Viktória Kažimírová, Soňa Rusňáková, Dušan Dlugoš, Sebastián Hnatko a 

Patrik Hudák. 

- 3. miesto v minivolejbale žiakov a žiačok stredných škôl. Dňa 6. júna 2019 sa 

v SPŠ v Bardejove konal minivolejbal žiakov a žiačok stredných škôl. Naši 

žiaci odohrali veľmi náročné zápasy, v ktorých sa im darilo a skončili na 

krásnom 3. mieste. Školu reprezentovali: Dušan Dlugoš, Patrik Helmanovský, 

Marek Herstek, Viktória Kažimírová a Kristína Sivčová. 

 

f) Kultúrne 

- 100. výročie vzniku ČSR v školskej knižnici. Dňa 9. novembra 2018 sa žiaci 

1. - 3. roč. stretli v priestoroch školskej knižnice, kde formou prezentácie a 

hovoreného slova si študenti pripomenuli dve významné udalosti, ktoré 

zasiahli do dejín Čechov a Slovákov - 100. výročie vzniku ČSR a 100. 

výročie prijatia Martinskej deklarácie. Podujatie k významným udalostiam 

pripravili študenti študijných odborov ekonomické lýceum a manažment 

regionálneho cestovného ruchu: Simona Snaková, Frederika Chovancová, 

Sebastián Haluška, Olívia Vilčeková, Miriam Babuščáková, Alexandra 

Bogdanová, Kristína Hoľpitová, Simona Maťašová, Klaudia Orthová a 

Viktória Šepitková pod vedením vyučujúcich slovenského jazyka. Podujatie 

bolo spríjemnené jemnými tónmi klavírnej hudby v podaní žiaka 2. E triedy 

študijného odboru ekonomické lýceum Sebastiána Halušku. 
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- dňa 26. 10. 2018 - zážitkové vyučovanie je jednou z najúčinnejších metód, 

ako nadobudnúť nové poznatky rýchlo a natrvalo. Žiaci sa touto hravou 

formou oboznámili so sviatkom Halloween, ktorý sa tradične oslavuje 

prevažne v anglicky hovoriacich krajinách. Získali tak nové vedomosti a 

pridanou hodnou je určite aj rozvoj multikultúrneho cítenia a akceptovanie 

inakosti, čo je v dnešnom kozmopolitnom svete veľmi potrebné. 

- 12. 12. 2018 (streda) sa na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU v 

Prešove uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej 

tvorbe s názvom Putujúce pero. Všetkým zúčastneným sa na začiatku 

prihovoril predseda PSK  PaedDr. Milan Majerský, PhD., Mons. prof. ThDr. 

Peter Šturák, PhD., doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. a Mgr. Ingrid 

Lukáčová. Do súťaže sa zapojilo 21 škôl. Júlia Ovšaníková, žiačka 4. E triedy 

ekonomického lýcea, ktorá  obsadila 1. miesto v poézii. 

- študenti sa po vyučovaní dňa 20. 12. 2018 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 Okresnej knižnice Davida Gutgesela sa dňa 28. februára 2019 

konal 52. ročník okresnej súťaže v prednese poézie a prózy Vansovej 

Lomnička. Naša škola je dlhoročným účastníkom tejto súťaže. V tomto roku 

sa na súťaž pripravovali štyri recitátorky. Tri z nich sa umiestnili medzi 

prvými tromi. V I. kategórii (do 18 rokov) sa na 2. mieste v poézii umiestnila 

Simona Snaková z 2. A triedy odbor manažment regionálneho cestovného 

ruchu. V II. kategórii (do 25 rokov) sa na 2. mieste umiestnili Terézia 

Husárová v próze a Júlia Šarišská v poézii. Obidve sú zo 4. E triedy odbor 

ekonomické lýceum. 

- v priestoroch školskej knižnice sa 6. 3. 2019 uskutočnilo školské kolo súťaže 

v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 24 

študentiek a študentov – víťazov triednych kôl. V tomto ročníku sa súťažilo 

len v kategórii poézia, kategória próza zastúpenie nemala. Výkony recitátorov 

hodnotila odborná porota učiteľov slovenského jazyka a literatúry.  

Víťazmi súťaže sa stali: 

1. miesto – Ján Velgos – 3.H – odbor hotelová akadémia 

                 – Simona Snaková – 2.A– odbor manažment regionálneho 

cestovného ruchu 

2. miesto – Júlia Šarišská – 4.E – odbor ekonomické lýceum 

                  – Kristína Hoľpitová – 3.A – odbor manažment regionálneho 

cestovného ruchu 

3. miesto – Simona Maťašová – 3.A  – odbor manažment regionálneho 

cestovného ruchu 

                  – Daniel Sokol – 3.H – odbor hotelová akadémia. 

- Dňa 22. 3. 2019 sa konal 65. Hviezdoslavov Kubín, okresná súťaž v 

umeleckom prednese poézie a prózy, ktorú organizovalo Hornošarišské 

osvetové stredisko v Bardejove a Úrad Prešovského samosprávneho kraja. V 
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novootvorených priestoroch všetkých súťažiacich recitátorov ale aj odbornú 

porotu privítal Mgr. art. Juraj Bochňa, riaditeľ HOS. Súťaže sa zúčastnili aj 

naši žiaci - Simona Snaková - II.A, Ján Velgos - III.H, Kristína Hoľpitová - 

III.A a Júlia Klaudia Šarišská - IV.E. Júlia Klaudia Šarišská obsadila krásne 3. 

miesto v IV.kategórii - poézia. 

- dňa 30. 5. 2019 sa v okresnej knižnici D. Gutgesela v Bardejove konala 

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

družstvo dievčat z II.E triedy: Majirošová, Babuščáková, Mikulová. 

- Víťazi súťaže TOP TRIEDA 2018/2019 - riaditeľka školy v spolupráci so 

žiackou školskou radou vyhlásila a odmenila víťazov piateho ročníka súťaže 

“Top trieda“ v školskom  roku 2018/2019. Víťazom sa stala II.E trieda – 

ekonomické lýceum triednej učiteľky Mgr. I. Tomahogh. 

- Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského dňa 20. júna 2019 zástupcovia 

Prešovského samosprávneho kraja ocenili najúspešnejších pedagógov a žiakov 

stredných škôl. Za našu školu bola ocenená Ing. Gabriela Vízváriová.  

3. Kurzy  

- V termíne od 28. 1. – 1. 2. 2019 sme sa žiaci 1. ročníkov zúčastnili 

lyžiarskeho kurzu v Ždiari. Príjemné prostredie nám pripravili v penzióne 

Jánošík, kde sme strávili pekné chvíle mimo svahu, lyžovanie prebiehalo v 

lyžiarskom stredisku SKI Strednica. Lyžiarsky výcvikový kurz splnil všetky 

ciele a očakávania. 

- dňa 28. 2. 2019 sa konalo školenie/kurz v oblasti animácie voľného času s 

profesionálnym animátorom Slavom Pačutom. Na vlastnej koži si vyskúšali 

rôzne druhy animácie a na záver získali certifikát (17 študentov) v slovenskom 

a anglickom jazyku. 

- dňa 14. 06. 2019 sa konal sprievodcovský kurz pre žiakov školy – záverečné 

skúšky,  úspešne ukončený kurz a certifikáty sprievodcu cestovného ruchu 

získali 4 žiaci školy, 12 žiakov partnerskej školy zo Žiliny. 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 sprievodcami pre prácu 

sprievodcu v cestovnej kancelárii, v meste alebo historickej pamiatke. 

- v čase od 24. 6. do 27. 6. 2019 sa konal kurz senzorického hodnotenia  pre 

II.A študijného odboru výživa a šport podľa učebného plánu (MVDr. 

Vaľková). Zúčastnilo sa ho 12 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 
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ale aj čokoládu a „fit“ tyčinky. Kurz ukončili testom a  praktickou  skúškou, 

ktorou si otestovali svoje zmyslové orgány a dosiahli  certifikát hodnotiteľa. 

- Animátorsky kurz: na vlastnej koži si vyskúšalo 17 žiakov z tried III.H.II.A a 

I.E  rôzne druhy animácie a na záver získali certifikát v slovenskom a 

anglickom jazyku. 

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

IV.E získalo certifikát KROS v programe Omega za úspešne vykonanú 

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

 

4. Junior Achievement Slovensko 

- vzdelávanie v programe R! Rozbehni sa academy  (súčasť vzdelávania JA 

Slovensko) – účasť na Roadshaw Košice – 6 žiakov 3. A triedy – apríl 2019 

- dňa 05. 06. 2019 sa žiačky tretieho ročníka odboru manažment regionálneho 

cestovného ruchu v Košiciach, v priestoroch Technickej univerzity, zúčastnili 

na Roadshow zameranej na podnikanie JASR. Učili sa ako podnikať, ako 

vytvoriť nápad za 100 hodín a 100 €. Zúčastnili sa rôznych workshopov s 

príbehmi mladých ľudí o podnikaní a  o ich začiatkoch v ňom. Učili sa ako 

prísť so správnym nápadom, aby zaujal ľudí. Ako zrealizovať nápad čo 

najlacnejšie, aby mohli podnikať už ako študenti. 

- Môj projekt pre región je súťaž každoročne zastrešovaná organizáciou JA 

Slovensko. Aj v tomto školskom roku sme mali na celoslovenskom kole dňa 

13. 06. 2019 v Banskej Bystrici svojich zástupcov. Tentokrát to boli študentky 

Simona Maťašová a Viktória Šepitková, z 3. A triedy odboru manažment 

regionálneho cestovného ruchu. Reprezentovali nás svojim pekným a 

originálnym projektom – spoločenskou hrou zameranou na poznávanie 

Bardejova, jeho pamiatok aj okolia. Hra nazvaná SAME je určená pre najviac 

5 hráčov bez vekového obmedzenia. V silnej konkurencii síce nezískali žiadne 

pódiové ocenenie, ale skúsenosti, tímová práca a množstvo nových poznatkov 

ich opäť posunulo ďalej v ich odbornom raste. 

- certifikáty JA Slovensko – v rámci krúžku Podnikanie v cestovnom ruchu – 

žiaci 3.A a 4. A  triedy Simona Maťašová, Viktória Šepitková, Kristína 

Hoľpitová, Sofia Sosňáková, Samuel Lenárt – jún 2019 

 

 

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

- Prezentácia agentúry ALGOOS o ponuke zahraničnej praxe pre študentov, - 

dňa 7. 12. 2018 sa žiaci III. A, III. H a III. E zúčastnili prezentácie zahraničnej 

praxe v anglicky hovoriacich krajinách. Pracovníčka agentúry im v anglickom 

jazyku prezentovala benefity a požiadavky na absolvovanie praxe v Grécku, 

na Cypre, v Španielsku alebo Portugalsku. Takouto formou im ponúkame 

skvelú možnosť, ako sa zdokonaliť nielen v anglickom jazyku, ale aj v 

odborných zručnostiach v gastronomickej oblasti. 
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- Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa 26.septembra 2018 vo vestibule 

školy pripomenul význam štúdia cudzích jazykov pripravenými panelmi vo 

svetových jazykoch, vyučujúcich sa na našej škole 

- 5. 10. 2018 prednáška RÚVZ o alkoholizme dievčat pre III.H a III.C,  

- 11. 10. 2018 s p. Trembáčom z CPPPaP pre I.A, I.C, I.E „Ako čeliť agresivite 

a šikanovaniu žiakov v školách“.  

- 12. 10. 2018 s p. Benka Rybárovou z CPPPaP pre I.E „Adaptácia v škole“.  

- 12. 10. 2018 s p. Müllerovou z RÚVZ pre I.A o chorobe Alzheimer.  

- 17. 10. 2018 psychosociálny výcvik zameraný na rozvoj komunikačných 

zručností pre IV.H triedu s p. Trembáčom z CPPPaP.  

- 24. 10. 2018 prednáška s p. Harňákovou z CPPPaP pre IV.E a IV.B „Úspešný 

začiatok kariéry“,  

- 25. 10. 2018 prednáška s p. Harňákovou z CPPPaP pre IV.H a IV.A „Úspešný 

začiatok kariéry“,  

- 26. 10. 2018 prednáška s p. Harňákovou z CPPPaP pre V.H a IV.C „Úspešný 

žačiatok kariéry“ - beseda bola pre žiakov obohacujúca, pretože im boli 

poskytnuté informácie a rady, ako sa kultivovane správať, vystupovať, 

komunikovať, komu vykať a tykať v rôznych situáciách a v prostredí, akým je 

nové zamestnanie.  

- Dňa 25. 10. 2018 prednáška s lesoochranárskym združením VLK pre I.A, I.C, 

I.E. 

- Dňa 6. 11. 2018 sa žiaci II. A triedy zúčastnili stretnutia s Mgr. Lýdiou 

Džundovou, psychologičkou CPPPaP v Bardejove. Stretnutie prebiehalo v 

uvoľnenej atmosfére. Sediac v kruhu, ktorý symbolizuje súdržnosť a 

zomknutosť kolektívu pracovali so „Storytelling“ kartami, ktoré boli súčasťou 

aktivít. Aktivity boli zamerané na potreby žiakov, na vzťahy medzi 

spolužiakmi a ako by chceli vzťahy zmeniť, zlepšiť. Žiaci zo stretnutia 

odchádzali s novými informáciami, podnetmi, návrhmi ako sa pokúsiť 

uskutočniť zmenu v triede.  

- Dňa 7. 11. 2018 sa zrealizovala v III.A a III.E triede prednáška spojená s hrou 

finančnej gramotnosti s názvom „Učíme sa byť finančne slobodní – finančná 

sloboda“ s odborníkmi OVB p. Servanskou a p. Cuninkom. 

- Dňa 8. 11. 2018 sa uskutočnila prednáška na témy colné konanie a colné 

režimy s odborníkmi z praxe kpt. Mgr. Futejovou a npor. Mgr. Špinlerovou z 

Colného úradu v Prešove. Prejsť cez hranice alebo priviezť tovar zo zahraničia 

si vyžaduje určité vedomosti. Spojením teórie s praxou sa vyučovanie stáva 

zaujímavejším, prostredníctvom prezentácie, autentických príkladov z praxe a 

zvedavých otázok žiakov. 

- Zvyšovanie finančnej gramotnosti je fenoménom súčasnej doby. spájanie 

teórie s praxou si mohli overiť žiaci IV. E a IV. B  na besede dňa 9. 11. 2018 

so zástupcami SLSP, a. s. Bardejov na tému Hypotéky po novom.  

- Dňa 20. 11. 2018 sa žiačky IV. E triedy a dňa 23. 11. 2018 žiačky III. A, IV. 

A triedy zúčastnili prednášky s príslušníčkou PZ v Bardejove, por. K. 

Pekarikovou. Dozvedeli sa, že násilie páchané na ženách je porušenie 
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ľudských práv a forma diskriminácie žien, je opakované a dlhodobé, postihuje 

ženy všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín. 

- Dňa 30. 11. 2018 sa uskutočnila prednáška s p. Müllerovou z RÚVZ pre III.E 

a IV.E triedu na tému AIDS 

- Z príležitosti Medzinárodného dňa boja proti AIDS/HIV sa dňa 1.12.2018 

uskutočnilo niekoľko akcií pre žiakov našej školy s touto tematikou. Pre 

žiakov sa uskutočnila beseda o problematike AIDS s MUDr. Müllerovou 

(30.11.2018). 

- dňa 5. a 6. 12. 2018 sa uskutočnili škole prednášky s pracovníkmi CPPPaP 

v Bardejove OBCHODOVANIE S ĽUĎMI - v triedach IV. E a IV. B s pani 

Mgr. Miriam Kukulskou, sociálnou  pedagogičkou,  

- CITOVÉ VZŤAHY MLADÝCH ĽUDÍ - v triedach I. C a I. E s pani Mgr. 

Slávkou Benkovou-Rybárovou, sociálnou pedagogičkou, 

- SOCIÁLNA ATMOSFÉRA V TRIEDE – v triede II. A s pani Mgr. Lýdiou 

Džundovou, psychologičkou, 

- Diagnostika profesionálnej orientácie študentov, ktorá pomáha pri výbere 

smeru vysokoškolského štúdia prostredníctvom psychologickej diagnostiky 

schopností a záujmov s psychológom Mgr. Tomášom Trembáčom v triedach 

IV. H, III. E, III. A. 

- Dňa 13. 12. 2018 sa konal seminár o zahraničnej praxi. Žiaci z tried 4. H a 5. 

H prezentovali mladším spolužiakom tretích ročníkov svoje skúsenosti a 

zážitky z praxe v Nemecku, Taliansku a Chorvátsku. Odpovedali na mnohé 

otázky, ktoré sa týkali práce, pracovnej doby, jazykových znalostí a prínosu 

pre budúcnosť. 

- dňa 14. 12. 2018 sa uskutočnila prednáška pre III.A a III.E na tému výchova k 

manželstvu a rodičovstvu s Mgr. Benka Rybárovou z CPPPaP Bardejov. 

- dňa 21. 1. 2019 beseda žiakov IV.A, IV.C na ÚPSVR Bardejov, dňa 22. 1. 

2019 beseda žiakov IV.B, IV.E na ÚPSVR Bardejov, dňa 23. 1. 2019 beseda 

žiakov V.H na ÚPSVR Bardejov  

- dňa 24. 1. 2019 sa uskutočnila prednáška s animátorom S. Pačutom zo 

Stageman Slovensko, s.r.o. pre III.H, IV.B, IV.E 

- dňa 24. 1. 2019 sa v priestoroch COV Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v 

Bardejove konala prednáška v rámci voliteľného predmetu bankovníctvo a 

iných ekonomických predmetov s riaditeľmi Tatrabanky a Raiffeisen banky 

pre III.A MRCR, IV.B, IV.E 

- dňa 25. 1. 2019 sa uskutočnila prednáška s pracovníčkou Prešovskej 

univerzity v Prešove, fakulty manažmentu pre študentov končiacich ročníkov 

- dňa 4. 2. 2019 prezentovali v COV naše absolventky Patrícia Holodová a 

Daniela Knapová možnosti štúdia na Trnavskej univerzite pre študentov 

končiacich ročníkov -  prednáška o Fakulte masmediálnej komunikácie UCM 

- dňa 25. 2. 2019 Proforientácia žiakov IV.E triedy s p. Mgr. Trembáčom 

(CPPPaP) 

- dňa 26. 2. 2019 prednáška s p. Benka-Rybárovou z CPPPaP Bardejov na tému 

"Stres a zvládanie záťažových situácií pre IV.E, IV.A, IV.B 



 35 

 

 

 

 

 

- prednášky: 5. 3. 2019 PEER program pre I.A triedu, dňa 7. 3. 2019 RÚVZ pre 

III.A VaŠ a IV.A VaŠ Mgr. Hrozeková, dňa 8. 3. 2019 pre II.E a II.A MRCR 

Colné režimy s pracovníkmi CÚ Prešov (spojenie teórie s praxou, kap. 

Viktória Futejová a nadpor.  Špinlerová. Témou odbornej prednášky bolo 

colné konanie a colné režimy uplatňované pri dovoze a vývoze  tovaru, ale aj 

prípady colných deliktov),  

- Dňa 15. 3. 2019 sa žiaci našej školy z tried I. A, I. E, II. E a  II. H zúčastnili 

besedy s názvom Kyberšikana, ktorú viedla p. Pekariková, príslušníčka PZ v 

Bardejove. Žiaci sa dozvedeli, že si majú chrániť svoje súkromie, majú si 

poriadne rozmyslieť, čo dávajú na sociálne siete, týka sa to hlavne fotografií. 

Ak by ich niekto ohľadom nich vydieral, majú poprosiť o pomoc rodičov a 

políciu. 

- Dňa 11. 4. 2019 sa uskutočnila prednáška o Kube pre II.A MRCR a IV.A 

MRCR – cestopisný dokumentárny film 

- dňa 17. 5. 2019 sa uskutočnila v HOS Bardejov prednáška na tému 

Kyberšikanovanie pre III.A, III.E, II.A 

- dňa 28. 5. 2019 sa uskutočnil preventívny program "Pomôžme si navzájom" 

pre žiakov 1. A triedy. Mgr. M. Kukulská a Mgr. S. Benková - Rybárová z 

CPPPaP v Bardejove pracovali s triedou v dvoch skupinách, v ktorých 

diskutovali na rôzne zaujímavé témy. 

- dňa 12. 6. 2019 OR PZ v Bardejove vykonalo na škole akciu Čisté školy – 

zisťovanie prítomnosti nelegálnych látok u žiakov psom 

- dňa 17. 6. 2019 prebiehalo na škole testovanie čitateľskej gramotnosti v 

cudzích jazykoch  ANJ, NEJ, FRJ (III.A, III.E, II.E, IV.H) Univerzitou 

Konštantína Filozofa v Nitre 

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

 

1. Publikačná činnosť 

- v miestnej a regionálnej tlači, v Bardejovských novostiach a v Ahoj Bardejov: 

- 24. 1. 2019 - Jubilejný 10. reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána 

Andračšíka 

- 8. 11. 2019 - Mladí baristi z celého Slovenska opäť zabojovali o cestu do 

Brazílie ... 

- 10. 12. 2018 - Prvýkrát a hneď úspešne 

- 25. 10. 2018 - Hotelová akadémia Jána Andraščíka bola súčasťou Dňa PSK 

- 7. 3. 2019 - Hviezdoslavov Kubín stále zaujímavý 

- 7. 12. 2018 Mikulášsky rout na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka 

- 9. 1. 2019 - Putujúce pero 

- 24. 04. 2019 - V Prešove oceňovali pedagógov 

- 14. 03. 2019 - Opäť ocenený 

- profil školy v Ahoj Bardejov a články: 

- Kurz ochrany života a zdravia na HAJA – 09/2018 

- Študenti HAJA si pripomenuli historické udalosti – 11/2018 

- Imatrikulácia prvákov HAJA – 11/2018 

- Úspešné študentky HAJA Natália Nováková a Alžbetka Marcinová – 11/2018  

- HAJA opäť otvorila svoje brány – 11/2018 

- Úspešní študenti HAJA – 12/2018 

- Slávnostný rout v podaní študentov HAJA – 12/2018 

- Reprezentačný ples HAJA znova zaujal – 01/2019 

- Súťaž v prednese poézie na HAJA – 03/2019 

- Animačný deň na HAJA – 04/2019 

- Finančná gramotnosť deviatakov na HAJA – 04/2019 

- Celoštátna olympiáda na HAJA – 04/2019 

- Riaditeľkou HAJA Ing. Helena Ferková – 07/2019  

- Spolupráca s MsÚ TIK Bardejov,  Slovensko-poľským domom a Kultúrno – 

komunitným centrom Bašta) pri tvorbe materiálov na súťaže SOČ a Môj 

projekt pre región (mesto Bardejov má o tieto materiály záujem a chce ich 

vydať v rámci propagačnej a vydavateľskej činnosti OOCR  Šariš Bardejov)  

 

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 
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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  

- inovovaná brožúra o štúdiu na Hotelovej akadémii J. Andraščíka 

v slovenskom jazyku 

- inzeráty o odboroch školy 

- školský časopis „Hotelieri“ 

 

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

- je pravidelne dopĺňaná novými informáciami 

 

5. Fotodokumentácia  

- z uskutočnených akcií fotodokumentáciu zabezpečuje Mgr. Kvetoslava 

Čuláková: otvorenie školského roka 2018/2019, 100.výročie vzniku ČSR, 

seminár o pive, výber foto, celoškolské rodičovské združenie, vianočná 

akadémia, barmanský kurz, prednášky, Deň otvorených dverí, Školské kolo 

olympiády v AJ, Hviezdoslavov Kubín, Praktické mat. skúšky - V.H, Praktické mat. 

skúšky – kuchár, čašník, Deň učiteľov, Kurz senzorického hodnotenia, Súťaž v písaní 

na stroji 

 

 

6. Kronika 

- kroniku z uskutočnených akcií vedie Mgr. Tatiana Džundová (166 zápisov) 

otvorenie školského roka 2018/2019, seminár o pive, deň knižníc, celoškolské 

rod. združenie, Eurocup 2018, 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 kurz, Deň učiteľov, 

Hviezdoslavov Kubín, SOČ - školské kolo, Praktické mat. skúšky, rozlúčka 

s maturantmi, Kurz senzorického hodnotenia, ústne mat. skúšky, záver 

školského roka a mnohé iné.  

 

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; 

http://www.habj.sk/
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- Svetový deň potravy/výživy, 

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

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

- Svetový deň slobody; 

- Svetový deň diabetu; 

- Imatrikulácia prvákov; 

- Deň boja za slobodu a demokraciu; 

- Medzinárodný deň bez fajčenia; 

- Svetový deň televízie, 

- Svetový deň boja proti AIDS, 

- Deň ľudských práv; 

- Pásmo vianočných vinšov a kolied; 

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

- Deň vzniku SR   

- Európsky deň ochrany osobných údajov  

- Deň bezpečného internetu 

- 28.3.2019 - Medzinárodný deň žien 

- Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii 

- Svetový deň zdravia (WHO)  

-  11.4.2019 -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 

- 1.5.2019 – Sviatok práce 

- 8.5.2019 – Deň víťazstva nad fašizmom 

- 10.5.2019 – Maturanti sa lúčili 

- Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s 

nimi (predchádzanie užívaniu drog a vzniku závislostí) 

- 5.6.2019 – Svetový deň životného prostredia 

 

 

7. Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii J. Andraščíka 

- 22. 11. 2018 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, 

ekonomické lýceum - podnikateľských aktivít a vyučovacích predmetov, 

Cvičnej firmy, JASR programov, Aplikovanej ekonómie, vyučovania 

účtovníctva na PC, 

- prezentácia populárnych študijných odborov (pradenstvo vo výžie), 

- prezentácia gastronomických aktivít barmanov, kuchárov, čašníkov,  

študentov odboru hotelová akadémia, 
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- 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, vystúpenia Melody, športových priestorov 

a športových aktivít žiakov školy.  
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III. CHARITATÍVNE  

1. Zbierky: 

- 21.9.2018 Biela Pastelka s Úniou nevidiacich a slabozrakých – charitatívna 

zbierka pre nevidiacich a slabozrakých - dobrovoľnícka činnosť pri zbierke, 

III.A –MRCR 

- Dňa 11. 4. 2019 sa 13 žiakov školy (Katarína Knapíková, Terézia Šoltisová, 

Kristína Birošová, Viktória Paľová, Kamila Polčová, Sebastián Hnatko, 

Marcela Nováková z III.E, Lenka Soroková, Sebastián Tej z II.A, Miriam 

Knapíková, Soňa Dunajová, Tatiana Prokopová, Mária Bilavská z II.H) 

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

- zbierka SČK Bardejov sa konala dňa 16. 5. 2019 (Soroková a Tej z II.A VaŠ) 

- dňa 07. 06. 2019 v územnej súťaži SČK – DPP reprezentovali našu školu 

žiačky v obci Šiba z III. E triedy: Katarína Knapíková, Viktória Paľová, 

Kristína Birošová, Kamila Polčová a z II. A triedy Lenka Soroková. Vo 

vyrovnanej súťaži družstiev z Bardejova a Starej Ľubovne sa naše dievčatá 

umiestnili na siedmom mieste.  

 

2. Návštevy  

- Domovy sociálnych služieb: Alia, Dúha, Antic 

- základné a materské školy 

3. Darovanie krvi 

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

v nevyhnutných prípadoch  
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IV. KULTÚRNE 

1. Melody – hudobno-tanečné zoskúpenie: 

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

trieda ), zabezpečovanie programu: 

- Vystúpenie dievčat z MELODY v rámci Dňa mesta Bardejov dňa 28.9.2018, 

- zoskupenie MELODY dňa 25. 10. 2018 vítalo v Ľudovej jedálni na 

ochutnávke domáceho chleba s názvom Chlieb náš každodenný 

- DOD, 

- Melody sa zúčastnili vernisáže a vystúpenia v HOS Bardejov dňa 12. 12.2018, 

Melody a Sebastián Haluška sa zúčastnili vianočného vystúpenia v Dome 

seniorov Antic dňa 17. 12.2018, dňa 20.12.2018 vystúpenie MELODY počas 

vianočného jarmoku remesiel, Vianočná akadémia 20. 12. 2018 

- 10.reprezentačný ples – vystúpenie Melody,   

- dňa 16. 2. 2019 Melody sprevádzali vyhlasovanie Najúspešnejšieho športovca 

v silovom trojboji 

- dňa 13. 3. 2019 dievčatá z Melody sprevádzali Janíka Velgosa pri oceňovaní 

Športovca roka 2018 v Prešove 

- Dňa 27. 3. 2019 sa v priestoroch jedálne Hotelovej akadémie Jána Andraščíka 

v Bardejove uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výsledkov celoštátneho kola 

matematickej olympiády. O príjemnú atmosféru a úvod programu sa postaralo 

hudobné zoskupenie Melody. 

- vystúpenie MELODY v Bardejovských Kúpeľoch pri príležitosti Požehnania 

prameňov dňa 07. 06. 2019 

 

      2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení:  

- divadelné predstavenie v AJ 19.12.2018 s názvom Onlines 

- bezpečnostno-preventívna akcia 

- 27. 11. 2018 žiaci tried I. A, II. A, II. H a III. H navštívili divadlo v Košiciach 

- komédia Naši furianti 

- dňa 19. 12. 2018 sa III.H a II.A MRCR zúčastnili divadelného predstavenia v 

anglickom jazyku v Prešove 

- dňa 29. 1. 2019 návšteva divadelného predstavenia v Prešove III.E 

(Gajdošová), 30. 1. 2019 návšteva divadelného predstavenia v Prešove IV.E 

(Vízváriová) – Nikola Šuhaj 

- dňa 12. 3. 2019 sa pre nematurujúcich žiakom uskutočnil koncert v ZUŠ M. 

Vileca OTECKOVIA a tínedžeri v podaní Divadelného sveta Maska Prešov s 

dobrým ohlasom u žiakov 

- Dňa 18. 3. 2019 sa žiaci I. E a II. E v odbore ekonomické lýceum zúčastnili 

muzikálovej rozprávky - Legenda o zakliatom meste, ktorá sa konala v 

priestoroch DJZ v Prešove. Túto muzikálovú produkciu s pozitívnymi 

hodnotami zameranými na divákov všetkých vekových kategórií pripravilo 

Divadlo Ad1. Hoci je dej situovaný do dôb rytierov a krásnych dvorných dám, 

svojou nadčasovosťou sprístupnil problémy a starosti súčasnej doby. V 

myšlienkach nám ešte dlho rezonovalo posolstvo starého kráľa, nebyť 

ľahostajným voči dedičstvu našich predkov. 
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- návšteva divadelného predstavenia v Prešove – 9. 5. 2019 III.H (PaedDr. 

Hasarová) Zbabraná hra, v Raslaviciach II.H dňa 16. 5. 2019 (Mgr. 

Sidorjaková) 

 

3. Tematické exkurzie: 

- Košice  - letisko, 

- Euro cup Prešov 2018,  

- DOD na HA v Prešove 

- Bardejovské Kúpele , hotel Alexander , kúpeľné hotely 

- návštevy divadelných predstavení v Prešove a Košiciach 

- veľtrh CR ITF Slovakia tour 2019 v Bratislave 

- solivar  Prešov 

- zariadenia SS a CR v Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch 

- Návšteva zariadenia vidieckeho cestovného ruchu – Slnečný Majer 

- do Synagógy: I.A a I.C 4. 10. 2018 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. 

- 11. 10. 2018 sa zúčastnili V.H a IV.H tematickej exkurzie - Tokajská vínna 

cesta. Cieľom bolo upevňovanie a prehlbovanie vedomostí nadobudnutých 

počas štúdia v praxi prehliadkou vínnej pivnice a riadenou degustáciou 

spojenou s prehliadkou vinohradov z vyhliadkovej veže ako aj absolvovanie 

prednášky na tému Víno, chyby a choroby vína.   

- Dňa 19. 10. 2018 sa zúčastnila II.A MRCR a IV.A MRCR tematickej exkurzie 

do Prešova (divadlo JZ v Prešove a hotel Dukla).  

- Dňa 26.10.2018 sa žiaci druhého a tretieho ročníka v odbore ekonomické 

lýceum spolu s p. učiteľkami Mgr. Dominikou Olejárovou a Mgr. Tatianou 

Džundovou zúčastnili exkurzie Svidník – Dukla. Prvou zastávkou exkurzie 

bol Pamätník Sovietskej armády, vedľa ktorého sa nachádza aj Park bojovej 

techniky, kde je rozmiestnená vojenská bojová technika používaná v čase 

Karpatsko–duklianskej operácie. Ďalšou zastávkou bolo Vojenské historické 

múzeum, ktoré sa špecializuje na dokumentáciu vojenských dejín Slovenska v 

rokoch 1914 – 1945, teda dejiny 1. aj 2. svetovej vojny. Z múzea sa presunuli 

na Duklu k Pamätníku česko–slovenského armádneho zboru, ktorý sa 

nachádza v katastrálnom území obce Vyšný Komárnik v blízkosti štátnej 

hranice. Pri pamätníku leží vojenské pohrebisko – cintorín, na ktorom sú 

pochovaní príslušníci zboru. Táto exkurzia sa zorganizovala v čase 100. 

výročia končiacich sa bojov 1. svetovej vojny (1918) a zároveň v období 100. 

výročia založenia 1. ČSR. 

- Dňa 17. 10. 2018 sa konala odborno – tematická exkurzia v podnikoch Jas, 

Kamax,  

- Bardejovská mliekareň žiakov II.E triedy s cieľom upevňovania a 

prehlbovania vedomostí nadobudnutých počas štúdia a spolupráca s 

významnými zamestnávateľmi v meste (Gajdošová).  

- Dňa 23. 10. 2018 sa I.E zúčastnila výstavy „významné štátne výročia a 

archívnych dokumentoch bardejovského archívu“ 

- Dňa 9. 4. 2019 sa III.A trieda odbor manažment regionálneho cestovného 

ruchu zúčastnila Veľtrhu študentských spoločností v Bratislave. Popri 
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zaujímavých podnikateľských aktivitách stredoškolákov z celého Slovenska si 

stihli pozrieť Národné divadlo, Bratislavský hrad aj nábrežie Dunaja. 

- Dňa 25. 4. 2019 sa konala tematická exkurzia Osvienčim a Krakov pre 43 

žiakov (6 z I.A MRCR, 4 z I.A VaŠ, 2 z I.Ck, 1 z I.Cč, 4 z I.E, 5 z II.A 

MRCR, 1 z II.A VaŠ, 9 z II.H, 3 z II.E, 6 z III.E, 2 z III.Ck, pedagogický 

dozor: Džundová, Olejárová, Dzubáková) 

- Dňa 29. 4. 2019 sa žiaci I. E,  II. E a III.E triedy v odbore ekonomické lýceum 

zúčastnili exkurzie v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom Predná 

Hora. Na mieste ich privítala pani Bc. Oravec Koreňová, ukázala priestory, v 

ktorých sídli tento ústav a uviedla ich do prednáškovej miestnosti, kde si 

vypočuli zaujímavé prednášky. Po týchto zaujímavých prednáškach areál 

ústavu opúšťali s myšlienkou, koľko málo stačí... stať sa závislým. Od 

internetu, nakupovania, práce, či alkoholu a drog.  A ako v závere 

poznamenala pani Bc. Oravec Koreňová, dúfa, že nikdy nebudeme ani my, ani 

naši blízki potrebovať ich odbornú pomoc. No na druhej strane je veľmi 

dôležité hovoriť aj o týchto problémoch verejne, vedieť podať pomocnú ruku 

a nikoho neodsudzovať. 

- dňa 10. 6. 2019 sa konala tematická exkurzia pre I.E do Bardejovských 

Kúpeľov, pre II.E triedu tematická exkurzia do Prešova, 

- dňa 13. 6. 2019 sa konala exkurzia do Zberného dvora v Bardejove pre II.E a 

I.C 

- v dňoch 18. 6. – 19. 6. 2019 prebiehal školský výlet do Žiliny - SOŠ 

podnikania na vidieku a cestovného ruchu Žiliny – partnerská škola, II.A 

MRCR, Ing. Michalčinová 

- pre III.E triedu sa konala dňa 19. 6. 2019 tematická exkurzia do 

Bardejovských Kúpeľov    

- ukončenie PEER programu v I.A triede sa konalo dňa 21. 6. 2019, 

pracovníčky CPPPaP Kukulská a Benka – Rybárová 

- solivar  Prešov 

- TIK Bardejov 

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

- 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)   

- do Okresnej knižnice Dávida Gutgessela. 
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4. Návštevy výstav, múzeí  

- okresnej knižnice D. Gutgesela – prezentácia  knihy  M.Eliáša Pod zástavou 

Marsa –    október 2018            

- Slovensko – poľský dom – Maliar bez rúk                          

- Radnica 

-  Návšteva baziliky sv. Egídia 

- Návšteva baziliky – veže – prednáška o Bardejove 

- Šarišské múzeum, Bardejovské Kúpele 

- Prírodovedné múzeum 

-  Múzea ikon 

- Židovskej synagógy 

- Návšteva výstav v Poľsko-slovenskom dome 

- Veľkonočná výstava 

 

5. Nástenné noviny a panely   

- ŠKOLA VOLÁ  -  na úvod školského roku 

- DEŇ JAZYKOV - SLOVENČINA – panel 

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

- 100 ROKOV ČSR história vzniku  republiky 

- VIANOCE – panel s textami a ilustráciami žiakov  

- FAŠIANGY – história, zvyky, jedlá a masky 

- Marec -  mesiac knihy -  školské nástenné noviny v areáli školy pripravené z 

autorských čitateľských zážitkov študentov  

- Propagácia výsledkov recitátorských úspechov v areáli školy 

- Apríl mesiac lesov     

- Prečo máme 1. a 8. mája voľno 

- príležitosti Európskeho dňa jazykov sa 26.septembra 2018 vo vestibule školy 

pripomenul význam štúdia cudzích jazykov pripravenými panelmi vo svetových 

jazykoch, vyučujúcich sa na našej škole 

- 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  

- 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. 

BARDEJOVSKÝ 

STREETCACHING 

 

máj 2019 
Mesto Bardejov – 

Komunitná nadácia  
450 € 250 € 

 

1. BARDEJOVSKÝ STREETCACHING  

Projektom Bardejovský streetcaching plánujeme skĺbiť učenie  so športom a zábavou. O 

osobnostiach, ktoré v Bardejove pôsobili alebo sa tu narodili, zostavíme prehľad týchto 

osobností do podoby malého bedekra. Šport a zábava bude ďalšou realizovanou aktivitou – 

konkrétne streetcaching, teda hľadanie bardejovských uličiek pomenovaných po týchto 

osobnostiach. Na jednotlivých zastávkach sa účastníci streetcachingu dozvedia, kto bol 

Rhody, Keller, Stockel, Andraščík a iní.  

Cieľom projektu je: 

- podporiť mimoškolské aktivity študentov 

- zatraktívniť proces učenia sa o svojom meste, jeho histórii, osobnostiach aj súčasnosti 

- prispieť k propagácii mesta a jeho osobností 

- popularizovať komunitný život v Bardejove. 

Cieľovou skupinou projektu sú: 

- študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove, 

- deti základných škôl v Bardejove, 

- študenti iných stredných škôl, 

- turisti. 

Základnou motiváciou k napísaniu tohto projektu bolo učenie, resp. snaha o čo 

najtraktívnejšie učenie a skĺbenie učenia sa so športom a zábavou. Ku konkrétnemu obsahu 

nás viedol fakt, že medzi dostupnými materiálmi o Bardejove (prospekty, turistické mapy a 

bedekre, učebnice, odborná literatúra, časopisy) sme nenašli žiaden taký, ktorý by sa venoval 

bardejovským osobnostiam. Teda ľuďom, ktorí v našom meste pôsobili alebo sa tu narodili. 

Návštevníci, ani samotní bardejovčania sa nedozvedia z bežne dostupných zdrojov, kto bol 

Miškovský, Krpelec, Rhody a iní, po ktorých sú pomenované niektoré bardejovské ulice a 

uličky. 
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Príprava a realizácia projektu  

jún – september  2019  

– z rôznych zdrojov – internet, archív, osobné rozhovory, literatúra, časopisy - získame 

informácie o osobnostiach nášho mesta – z minulosti aj súčasnosti, z rôznych odvetví ľudskej 

činnosti (umenie, kultúra, šport, veda, politika) – snahou bude zhromaždiť čo najviac faktov o 

týchto osobnostiach: Jozef Grešák, Andrej Sviantek, Michal Vilec, Bartolomej Krpelec, 

Vojtech Kellér, Ján Andraščík, Rhody a, samozrejme, Leonard Stockel a a David Gutgessel 

 – zmapujeme ulice mesta a na existujúcich mapách vyznačíme tie, ktoré sú pomenované po 

bardejovských osobnostiach , 

– zostavíme  krátkeho sprievodcu históriou a súčasnosťou mesta z pohľadu súčasných aj 

minulých osobností  v tlačenej podobe , 

– predstavíme sprievodcu verejnosti, základným a stredným školám, Turisticko – informačnej 

kancelárii Bardejov, Mestskému úradu v Bardejove a Slovensko – poľskému domu v  

Bardejove , 

október 2019 – zorganizujeme súťažnú hru  BARDEJOVSKÝ STREETCACHING , teda 

túlanie alebo beh  uličkami mesta s cieľom  prejsť všetky, ktoré sú  pomenované podľa 

osobností z bedekra. 

Realizačný tím projektu bude zložený z učiteľov školy – odborník na informatiku, učiteľ 

geografie, resp. predmetu regionálny cestovný ruch, učiteľ dejepisu a zo žiakov, ktorí majú 

záujem o mesto, jeho históriu, súčasnosť a dianie v ňom. 

Príprava projektu bude prebiehať v rámci krúžkovej činnosti – krúžok Podnikanie v 

cestovnom ruchu, v ktorom sú prihlásení študenti odboru manažment regionálneho 

cestovného ruchu. Športová časť projektu bude v réžii učiteľov telesnej a športovej prípravy a 

študentov odboru výživa a šport. 

Tlačený sprievodca bude mať podobu niekoľkostranovej farebnej brožúrky, ktorej obsahom 

by mali byť životné príbehy a tvorba bardejovských osobností v kontexte doby a udalostí, 

ktoré ich život sprevádzali. Súčasťou sprievodcu bude krátky popis histórie odborného 

školstva v Bardejove, keďže jednou z najvýznamnejších osobností nášho mesta bol práve 

stredoveký „učiteľ Uhorska“ Leonard Stockel  a významným bojovníkom  za dôstojný život 

bez alkoholu u obyčajných ľudí kňaz Ján Andraščík (po ktorom je pomenovaná jedna z 

najväčších bardejovských odborných škôl). 

Predpokladáme, že  v projekte budú zapojení študenti a učitelia našej školy. Úloha učiteľov 

bude koordinátorská a organizačná. Študenti pripravia pod ich vedením jednotlivé aktivity a 

tiež sa budú spolupodieľať na príprave týchto aktivít. V krúžkoch, ktorých sa projekt týka 

pracuje spolu cca 30 študentov, ich vedúcimi sú 3 učitelia. 

Sekundárne chceme do realizácie projektu zapojiť aj deti a mládež nášho mesta – ako 

účastníkov hry, ktorá bude prebiehať uličkami mesta. Orientačne, keďže pôjde o zatiaľ 

neznámu aktivitu, veríme, že streetcachingu sa zúčastní aspoň 15 mládežníkov. 

Výsledky projektu sú merateľné aktivitami aj materiálnymi výstupmi:  

-  BARDEJOVSKÝ STREETCACHING  v októbri 2019  - hra zorganizovaná pre deti a 

mládež Bardejova ako podporná aktivita k predstavovaniu bedekra Bardejovské osobnosti 

– tlačený sprievodca mestom – bedeker BARDEJOVSKÉ  OSOBNOSTI. 

Bardejovský streetcaching je podobou, v súčasnosti stále populárnejšej, hry geocaching. Ide o 

zábavu, možno  aj druh športu, spočívajúci v hľadaní skrytého objektu, o ktorom sú známe len 
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jeho geografické súradnice. Miesto úkrytu sa nazýva cache – skrýša. Hra je niekedy spojená s 

úlohami, riešením ktorých je získanie súradníc cieľa, alebo s poznávaním okolitej krajiny a 

miestnych pamätihodností. V našom prípade bude cieľom hľadať ulice mesta pomenované po 

osobnostiach a v  nájdenej schránke informáciu o tom, čím sa osobnosť zaslúžila o to, že má v 

Bardejove „svoju“ ulicu.  Veríme, že takýmto spôsobom sa mládež, deti ale aj turisti 

prichádzajúci do Bardejova dozvedia nové a zaujímavé informácie. Aj preto, že bedeker, 

ktorý zostavíme sme ponúkli bardejovskej Turistickej kancelárii a spoluprácu nám prisľúbil aj 

Slovensko – poľský dom. Okrem toho je pre takúto aktivitu potrebné preštudovať množstvo 

materiálu – tlačeného aj v elektronickej podobe na internete. 

 

 

B. Realizácia 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: 
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- 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,  

- 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. 

 

 

Iné projekty 

Vzdelávacie poukazy   

Stredoškolské štipendiá 

 

§ 2. ods. 1 k   

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

- negatívny. V školskom roku 2018/2019 nevykonala ŠŠI inšpekčnú činnosť na škole.    
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§ 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 

Ľudová jedáleň – zariadenie praktického vyučovania 

Budova na ulici 29. augusta 

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

 Recepcia  

 Školský blok:  
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Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (16) 

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): 

1. Kabinety pre MOV 

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

3. Odborné cvičné triedy 

4. Kotolňa 

5. Dielňa  

6. Cvičná kuchyňa 
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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 
 

MIESTA  PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA  

1. Ľudová jedáleň    dielňa   

2. Jedáleň Pod Vinbargom 3                 dielňa   

3. Liečebné domy Bardejovské Kúpele   pracovisko zamestnávateľa 

4. Reštaurácia a penzión MATT           pracovisko zamestnávateľa 

5. Reštaurácia Arkáda    pracovisko zamestnávateľa 

6. Hotel Artin      pracovisko zamestnávateľa 

7. MsÚ odbor kultúry    pracovisko zamestnávateľa 

8. TIK Bardejov      pracovisko zamestnávateľa 

9. HOS  Bardejov     pracovisko zamestnávateľa 

10. Šarišské múzeum                             pracovisko zamestnávateľa 

11. CK Tančín, Herkules     pracovisko zamestnávateľa 

12. Šarišské múzeum      pracovisko zamestnávateľa 

         

              
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 n 

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

 rok 2018/2019  a vyhodnotenie jeho plnenia 

- podrobnejšie rozpracované vo vyhodnotení činnosti jednotlivých predmetových komisií  

Ciele, úlohy a priority školy v školskom roku 2018/2019 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 

2018/2019. 

 

         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, 

- Výživa a šport - zdravý životný štýl  

- Obchodná akadémia 

- Eknomické lýceum 

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 2018/2019 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), 

- 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 v cudzích jazykoch, naučiť sa správne identifikovať 

analyzovať problémy, rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé  umelecké, 

psychomotorické schopnosti, získať a posilňovať úctu k ľudským právam 

a základnými 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, Švajčiarsku, 

Chorvátsku  

- olympiáda ľudských práv (školské kolo, krajské kolo) 

- účasť v súťažiach (barmanských, baristických, v spracovaní informácii na počítači, 

recitácii, vo športových, odborných ekonomických a gastronomických,  ...) 

- v krúžkovej činnosti (pracovalo 27 krúžkov) 

- organizácia a účasť na športových súťažiach. 

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

 

 

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. K 30.6.2018 

sme dosiahli kladný hospodársky výsledok vzhľadom na množstvo akcií, ktoré realizujeme 
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v rámci hlavnej činnosti, avšak od septembra 2016  nastal opäť  pokles žiakov a s tým 

súvisel aj  nižší príspevok na osobné náklady a prevádzku, ktorého výpadok  aj napriek 

veľkej snahe nie sme schopní vykryť z vlastných zdrojov.  Napriek tomu však aj v roku 

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 bol 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. Škola od začiatku roka 2019 vykazuje záväzky po 

lehote splatnosti a hospodárskym výsledkom je strata. Vynakladáme veľkú  snahu 

o zníženie nákladov, ale vzhľadom k tomu, že máme v správe  ďalšie budovy, je 

znižovanie nákladov v tejto oblasti náročné.  Príspevok na prevádzku a na osobné náklady 

nízky a nepostačuje na pokrytie všetkých nákladov, napr. len na mzdy a odvody mesačne 

musíme prispievať cca 13.000,-€. Výpadok príjmov z VUC sa snažíme vykryť vyššími 

vlastnými príjmami,  ale aj napriek veľkej snahe nie sme schopní zabezpečiť vlastné 

príjmy v takom rozsahu, aby pokryli všetky náklady. Z toho dôvodu vykazujeme záväzky 

po lehote a hospodárskym výsledkom je strata. Na OŠ PSK sme podali  žiadosť 

o dofinancovanie prevádzky a miezd a odvodov a taktiež žiadosť o finančné prostriedky na 

prevádzku budov bývalej OA (od 1.1 do  31.5. 2019  - 11.140,-€). Našim žiadostiam bolo 

vyhovené a v mesiaci jún 2019 sme získali navýšenie rozpočtu a následne aj príjem 

finančných prostriedkov, čo nám umožnilo uhradiť záväzky po lehote splatnosti.  

 

 

 

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. 
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- priebežne sa plní   

Projektom Inovácia školských vzdelávacích programov sme reevidovali učebné osnovy 

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

sme vybavenie odborných predmetov didaktickou technikou.  

Škola sa zapojím do projektov 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, OXH, OXP 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 : 

- 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. 

 

 

 

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 dielni školy a zmluvných h 

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,  

 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 



 59 

 

 

 

 

 

 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: 

116 

 

 

V študijných 

odboroch: 100 

 

študujúci na VŠ  

 

v zamestnaní  

 

evidovaní na ÚPSVaR 

 

38 

 

60 

 

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: 

- ekonomické lýceum 63,15 %, 

- výživa a šport – 38,21 % 

- manažment regionálneho cestovného ruchu – 30 % 
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§ 2. ods. 2 b 

 

Voľnočasové aktivity: 347 žiakov školy pracovalo v uvedených krúžkoch, ktoré boli 

realizované na škole 

Názov krúžku Počet prihlásených 

žiakov 

Administratíva a korešpondencia – zdokonaľovanie 

výkonu 

7 

Angličtina v praktickom živote 13 

Baristický krúžok 19 

Barmanský krúžok – free style  19 

Carving 12 

Cvičná firma 13 

Čokoláda od A do Z 17 

Florbal 17 

Futsal 19 

Hravá matematika 7 

Hravá ruština 11 

Hravý účtovník 7 

Hudobno-spevácky krúžok 23 

Internetový klub 12 

Knihovnícky krúžok 21 

Má dať/dal 9 

Matematika v kocke 9 

Maturujeme z NJ 12 

Maturujeme z účtovnícta 13 

Maturujeme zo slovenského jazyka 9 

Nebojme sa gramatiky 13 

Nebojme sa rozprávať po anglicky! 15 

Podnikanie v cestovnom ruchu 7 

Pohybový krúžok 10 

Príprava na SOČ 9 

Príprava slávnostného pohostenia v praxi 14 

Účtovníctvo v praxi 10 
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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 24. septembra 2019  

         Ing. Helena Ferková 

             riaditeľka školy 

 

Správa prerokovaná a schválená v pedagogickej rade dňa: 24. septembra 2019  

Prílohy: 

1. Správa o hospodárení za rok 2018 

2. Vyjadrenie Rady školy 

3. Stanovisko zriaďovateľa 
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Prílohy :  
1. Správa o hospodárení za rok 2018 

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, 2. 10. 2019 

 

 

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 2018/2019 dňa 2. októbra 2019 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 2018/2019. 

 

 

 S pozdravom 

 

 

            

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

  

 
 


