
Archív udalostí - šk. rok 2016/2017 
 

→ Začiatok šk. roka 2016/2017. 
→ Metodický deň - Globálna dimenzia v obsahu vzdelávania s Mgr. Evou Suchožovou - 16. 9. 2016. 

→ Dňa 8. 9. a 9. 9.2016 zorganizovali učitelia telesnej a športovej výchovy pre žiakov prvého a druhého 
ročníka našej školy účelové cvičenie ochrany života a zdravia.    

→ Dňa 12. 9. - 14. 9. 2016 prebiehal v našej škole Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov tretieho ročníka. 
Aj v tomto roku pán Žak podal formou prednášok nové a pestré informácie o streľbe zo vzduchovej 
zbrane, lukostreľbe a hlasoch prírody.  

→ V rámci európskeho týždňa športu, ktorý bol na Slovensku od 10. 9 do 17. 9. 2016 zorganizovali študenti 
a učitelia niekoľko zaujímavých pohybových a športových aktivít.  

→ Žiaci II. H triedy na tematickej exkurzii v Červenom kláštore. 

→ Dňa 27. 9. 2016 sa uskutočnila okresná súťaž v cezpoľnom behu v okolí sídliska Vinbarg v Bardejove. V 
konkurencii siedmich stredných škôl okresu Bardejov sa Monika Havranová umiestnila na 1. mieste, 
Michaela Mazurová na 3. mieste a družstvo celkovo skončilo prvé. V súťaži chlapcov sa Filip Marton 
umiestnil na 2. mieste a Martin Geci na 3. mieste, družstvo dievčat i chlapcov našej školy sa celkovým 
víťazstvom kvalifikovalo na krajské kolo.  Ďakujeme za reprezentáciu školy a   G R A T U L U J E M E  k 
výkonom! 

→ Dňa 23. 9. 2016 Únia nevidiacich a slabozrakých zorganizovala charitatívnu celonárodnú zbierku pod 
názvom „Pomôž bielej pastelke“. 

→ V rámci dlhoročného partnerstva Hotelovej akadémie Jána Andraščíka s Bardejovské Kúpele a. s.  sa 
v priestoroch kongresového hotela Alexander ****   v Bardejovských Kúpeľoch konalo  dňa 26. septembra 
2016 odborné vzdelávanie pre zamestnancov obsluhy.  Vzdelávanie zabezpečili učiteľky odborných 
predmetov Mgr. Kačmaríková  a MVDr. Dubivská. 

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

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

→ Pri príležitosti Národného týždňa na podporu ekonomiky Slovenska, ktorý prebiehal v dňoch od 10. 
októbra 2016 do 16. októbra 2016 sa v našej škole uskutočnila súťaž s názvom „Pýtajme si slovenské“.  

→ Prehliadka hotela Yasmin a spoznávanie histórie Košíc. 

→ Dňa 20. októbra 2016 sa žiaci II. H triedy odboru hotelová akadémia zúčastnili predstavenia Oliver Twist, 
ktoré sa konalo v Prešove v kine Scala. Britská rada nás už dlhé roky obohacuje o kultúrne zážitky ako 
predstavenia v anglickom jazyku. Študenti mali možnosť počuť spisovnú Britskú angličtinu a vidieť skvelé 
herecké výkony. 

→ Vystúpenie MELODY pri príležitosti slávnostného otvorenia Pracoviska magnetickej rezonancie. 

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

→ Seminár o pive 2016 v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka. 
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→ Dňa 8. novembra 2016 sa v športovej hale Hotelovej akadémie Jána Andraščíka odohralo Obvodné kolo 
v Bardejove vo futsale žiakov stredných škôl. Spomedzi šiestich stredných škôl si krásne prvé miesto 
vybojovali žiaci Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, ktorí postupujú do krajského kola vo futsale dňa 
15. novembra 2016 v Prešove. Blahoželáme a držíme prsty na Majstrovstvách kraja! 

→ Celoškolské RZ sa uskutočnilo dňa 8. novembra 2016. 

→ Imatrikulácia prvákov I. A, I. H, I. C - 11. 11. 2016. 

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

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

→ Prezentácia zahr. praxe pre žiakov HA J. Andraščíka v Taliansku. 

→ EXIT Tour Minimálny preventívny program v Hotelovej akadémii J. Andraščíka. 

→ Školenie p. PaedDr. Slávky Džačovskej, MBA o otázkach čitateľskej gramotnosti žiakov. 

→ Dňa 15. 11. 2016 sa konalo na Súkromnej strednej odbornej škole okresné kolo dievčat v stolnom tenise. 
Naše dievčatá v zložení Vagaská Nikola (III. A), Kalakajová Simona (II. A) a Šestáková Dominika (I. A) 
 obsadili 1. miesto a stali sa víťazkami celého turnaja.  

→ Dňa 15.11.2016 sa v športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnili Majstrovstvá Prešovského 
kraja vo futsale žiakov stredných škôl. Kvalitnými výkonmi a príkladnou reprezentáciou školy si žiaci 
vybojovali víťazstvo, ktoré ich kvalifikovalo spomedzi desiatich zúčastnených stredných škôl na 
Majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v jarných mesiacoch druhého polroka školského 
roka 2016/2017 v Detve. 

→ Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku - 23. 11. 2016. 

→ 22. novembra 2016 sa v Hotelovej akadémii J. Andraščíka konalo 27. školské kolo  olympiády z anglického 
jazyka. Študenti si zmerali svoje sily v kategórii 2D. 

→ Deň otvorených dverí 2016 v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka. 
 

→  Zoskupenie MELODY otvorilo tradičné bardejovské vianočné trhy - 9. 12. 2016. 
 

→ Mikulášsky futsalový medzitriedny turnaj v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka. 
 

→ V Ľudovej jedálni sme vítali hostí v duchu Vianoc. 
 

→ Vystúpenie MELODY počas výročného stretnutia Územného spolku Červeného kríža. 

→ Dňa 16. 12. 2016 sme zorganizovali futsalový turnaj pre žiakov ZŠ, na ktorom sa zúčastnili: ZŠ Bartolomeja 
Krpelca, ZŠ Pod Vinbargom, CZŠ sv. Egídia, ZŠ Raslavice. Po vzájomných zápasoch si 1. miesto vybojovala 
ZŠ Bartolomeja Krpelca, 2. miesto ZŠ Pod Vinbargom a 3. miesto ZŠ Raslavice. Víťazovi blahoželáme a 
tešíme sa na ďalšie stretnutie o rok.    

→ V dňoch 8. 12. až 9.12. 2016 sa študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v sprievode Mgr. Márie 
Mudrovej a MVDr. Kataríny Vaľkovej zúčastnili vianočnej exkurzie do Bratislavy a Viedne. 

→ Do galérie Stužková slávnosť V. H boli pridané fotografie. 
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→ Do galérie Stužková slávnosť V. G boli pridané fotografie. 

→ Do galérie Stužková slávnosť 4. A triedy boli pridané fotografie. 

→ Animačné aktivity v ZŠ na Komenského ulici so žiakmi odboru manažment regionálneho cestovného 
ruchu  pod vedením Ing. G. Pochovej a Ing. I. Michalčinovej. 

→ Vianočná akadémia v Hotelovej akadémii J. Andraščíka 21. 12. 2016. 

→ 18. januára 2017 sa v Hotelovej akadémii  J. Andraščíka konal 27. ročník okresného kola Olympiády 
v anglickom jazyku. Študenti si zmerali svoje sily v štyroch kategóriách: 2A, 2B, 2C2 a 2D. 

→ Melody pri ocenení primátora mesta Bardejov. 

→ Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov Prešovského samosprávneho kraja za rok 2016. 

→ 8. REPREZENTAČNÝ PLES HOTELOVEJ AKADÉMIE JÁNA ANDRAŠČÍKA. 

→ Dňa 19. januára 2017 sa v budove školy Hotelovej akadémie J. Andraščíka zišli tí najlepší v nemeckom 
jazyku, aby si zmerali sily na okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku za okres Bardejov a Stará 
Ľubovňa. Z našej školy do krajského kola postupujú žiačky Martina Zakuťanská zo  IV. G triedy a Alžbeta 
Šepitková z I. H triedy.  

→ Hospodársky týždeň v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka. Študenti odborov manažment regionálneho 
cestovného ruchu a medzinárodné obchodné vzťahy.  
 

→ Rout IV. G a IV. H triedy 2017. 
 

→ Staň sa profesionálnym baristom - baristický kurz v Hotelovej akadémii J. Andraščíka 2017. 
 

→ SLOVAK BARISTA CUP Junior 2017. 
 

→ Prednáška profesionálneho animátora p. Pačutu. 
 

→ Valentínsky ples 2017. 
 

→ Vyhlásenie najúspešnejších športovcov v Ľudovej jedálni. 
 

→ Lyžiarsky výcvikový kurz v Tatranskej Lomnici - 6. - 10. 2. 2017. 

→ Dňa 20. 2. 2017 sa naši žiaci zúčastnili bedmintonového turnaja stredných škôl v kategórii chlapcov a 
dievčat. Chlapci skončili na 3. mieste. Dievčatá skončili na 1. mieste a postupujú na krajské kolo, ktoré sa 
uskutoční 28. 2. 2017 v Poprade. 

→ Dňa 22. 2. 2017 sa v Strednej priemyselnej škole v Bardejove uskutočnilo okresné kolo dievčat vo 
floorbale. Naše  dievčatá po skvelých výkonoch vyhrali nad žiačkami SPŠ 3 : 1, SŠŠ 8 : 1, OA 7 : 0 
a Gymnázia Leonarda Stöckela  2 : 0. Stali sa víťazkami okresného kola a postúpili do krajskej súťaže, ktorá 
sa uskutoční v Prešove.  

→ Banket 3. H triedy. 
→ Banket 3. G triedy. 

 
→ Stredoškolská odborná činnosť 2017 - školské kolo 28. 2. 2017. 

 
→ Workshop finančnej gramotnosti 2017. 

 
→ Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2017. 
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→ 28. marca 2017 sme Oslávili Deň učiteľov.  

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

→ Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti 2017 - našu školu reprezentovala Ľubka Hankovská, III. A. 

→ Vystúpenie MELODY pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže Žena roka 2016. 

→ Dňa 31. 3. 2017 sa v ZŠ Sibírska v Prešove za účasti deviatich škôl uskutočnilo krajské kolo chlapcov vo 
florbale. Naši chlapci po skvelých výkonoch obsadili výborné 3. miesto.  

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

→ Dňa 23. 3. 2017 sa v Mestskej športovej hale uskutočnilo okresné kolo dievčat v basketbale. Naše  
dievčatá po dobrých výkonoch  obsadili 3. miesto.  

→ Školské kolo súťaže v písaní na počítači 2017. 

→ Tematická exkurzia v čističke odpadových vôd. 

→ Víťazstvo v 3. kole baristickej súťaže „SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2017 v Piešťanoch. Našu školu po 
prvýkrát úspešne reprezentovala žiačka 1. ročníka Emília Vujčíková a žiak 4. ročníka Stanislav Kost, ktorý 
uspel v silnej konkurencii a umiestnil sa na krásnom 3. mieste. Stanislav si odniesol aj ocenenie za 
najlepšiu techniku. 

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

→ Vystúpenie MELODY počas otvorenia zrekonštruovaného gyn.-pôr. oddelenia v NsP Bardejov. 

→ 4. kolo baristickej súťaže SLOVAK BARISTA CUP junior 2017 Námestovo. 

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

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

→ Mladý Bardejovčan obhájil titul majstra Ukrajiny 2017. 
 

→ Zažili sme pravú taliansku atmosféru. 
 

→ Riaditeľka školy RNDr. Eva Čajková, PhD. v spolupráci so žiackou školskou radou vyhlásila a odmenila 
víťazov štvrtého ročníka súťaže “Top trieda“ v školskom  roku 2016/2017. 
 

→ Našim úspešným maturantom sme odovzdali certifikáty od spoločnosti Kros. 
 

→ Vystúpenie MELODY v Bardejovských Kúpeľoch pri príležitosti Požehnania prameňov. 
 

→ Kurz senzorického hodnotenia potravín 2017. 
 

→ Rozlúčka s našimi maturantmi 2017. 
 

→ Celoslovenské finále súťaže Môj projekt pre región 2017 - Banská Bystrica, našu školu reprezentoval Lukáš 
Novotný, 3. ročník, z odboru medzinárodné obchodné vzťahy. 
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→ Odovzdávanie certifikátov kondičného trénera. 

 
→ Návšteva divadelného predstavenia Voľnomyšlienkár. 

 
→ Vystúpenie MELODY v rámci oceňovania Pedagóg a žiak Prešovského samosprávneho kraja.  
→ Ocenenou žiačkou PSK a držiteľkou plakety Lux mentium sa stala žiačka 3. ročníka Ľuboslava Hankovská. 

→ V dňoch  23. 6. - 25. 6. 2017 sa študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v sprievode Mgr. Márie 
Mudrovej, MVDr. Lenky Dubivskej a Ing. Ivety Michalčinovej vybrali na exkurziu do Bratislavy a Viedne. 

→ Aj v tomto školskom roku mali študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu možnosť 
absolvovať kurz sprievodcu cestovného ruchu. 

→ Diskutovali sme o Európskej únii. 
 

→ Pripravili sme slávnostné rodičovské združenie - 1. H trieda odbor hotelová akadémia. 
 

→ Slávnostne sme ukončili šk. rok 2016/2017. 
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