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Do galérie Riaditeľka školy RNDr. Eva Čajková, PhD. slávnostne otvorila šk. rok 2017/2018 boli pridané 

fotografie. 

 

Do galérie Vzdelávanie "Byť finančne gramotní" boli pridané fotografie. 

 

V rámci účelového cvičenia žiaci prvého ročníka po prednáškach o prvej pomoci, civilnej ochrane, topografii 

absolvovali návštevu Židovskej synagógy a pamätníka holokaustu v Bardejove s pútavou prednáškou o tejto 

dobe. Do galérie Účelové cvičenie prvých ročníkov boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Dňa 8. 9. 2017 sa žiaci druhých ročníkov v rámci účelového cvičenia OŽaZ zúčastnili turistického 

pochodu na Zborovský hrad boli pridané fotografie. 

 

V dňoch 11. 9. 2017 až 13. 9. 2017 prebiehal v našej škole Kurz ochrany života a zdravia.  Dňa 11. 9. 2017 

triedy tretieho ročníka III. A, III. C a III. H absolvovali v lanovom centre Outdoor v Prešove topografickú 

prípravu, zdravotnícku prípravu a lezenie na lezeckých stenách.  Do galérie Kurz ochrany života a zdravia pre 

tretiakov v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka boli pridané fotografie. 

 

Pomáhali sme pri zbierke „Biela pastelka“. 

 

Dňa 27. 9. 2017 sa žiaci druhého ročníka našej školy zúčastnili exkurzie do Vojenského historického múzea 

vo Svidníku a navštívili aj Duklu. 

 

Okresné kolo v cezpoľnom behu. 

 

V rámci Majstrovstiev SR v atletike boli ocenení aj žiaci Atletického klubu ŠŠK JAK Bardejov, ktorého 

družstvo získalo na Majstrovstvách tretie miesto. K tomuto historickému umiestneniu prispeli študenti našej 

školy: Helmanovský Patrik, Baláž Adam, Petreň Dávid, Hvišč Marko a Herstek Marek.  

 

Seminár o pive aj v tomto školskom roku. 

 

V dňoch od 23. 09. 2017 do 30. 09. 2017 prebiehal v našej škole týždeň venovaný športu. Do športových 

aktivít sa zapájali žiaci všetkých ročníkov. Boli to aktivity ako: volejbalové turnaje žiakov, kondičné tréningy, 

cezpoľný beh, beh okolo Topli, netradičné športy, futsal, futbal, florbal a badminton. Pohybové aktivity sa 

nekončia týždňom športu, ale motivujú žiakov k ďalším športovým aktivitám v škole, ale i pri trávení svojho 

voľného času.  

MOST symbolizuje skratku pre projekt „Mesiac o srdcových témach“. Zároveň bol dátum 24. 9. 2017 

vyhlásený za Svetový deň srdca, ktorý podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce 

(WHF) a UNESCO. Hlavnou myšlienkou je zvýšenie povedomia verejnosti a propagácia významu prevencie 

pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. V rámci kampane MOST 2017 „Spolu chránime vaše srdcia“ dňa 

28.09.2017 pred lekárňou PLUS v HP TESCO v Bardejove, pracovníci regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva vykonávali merania biochemických a antropometrických ukazovateľov kardiovaskulárnych 

ochorení a poskytovali poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, ktorým pri práci asistovali a pomáhali 

žiačky našej školy študijného odboru výživa a šport: Chiara Benková – Rybárová, Diana Reľovská. 

 

Dňa 13. októbra 2017 sa v priestoroch Trnavskej CITY ARÉNY uskutočnilo predposledné tohtoročné kolo 

série baristických súťaží SLOVAK BARISTA CUP junior 2017. Našu školu reprezentoval Stanislav Kost, 

žiak 5. ročníka odboru hotelová akadémia, ktorý si v silnej konkurencii 23 baristov z celého Slovenska 

vybojoval pekné 7. miesto.  
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Dnes v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka diskutovali študenti s odborníkmi z finančnej praxe o produktoch 

banky a o vhodnom investovaní vlastných zarobených peňazí.  Kladenými otázkami si upevňovali svoje 

budúce finančné  rozhodnutia. 

 

V dňoch 11.10 a 18.10. 2017 sme pre žiakov IV. ZŠ a ZŠ v Raslaviciach pripravili ochutnávku pokrmov 

zodpovedajúcich zásadám správnej výživy. Žiaci mohli ochutnať cuketové tyčinky, pražený cícer, mrkvové, 

zelerové a cviklové čipsy, ovocnú kožu a mnohé ďalšie špeciality. O zdravotných účinkoch použitých druhov 

potravín a surovín informovali žiačky 4.  a 5. ročníka odboru hotelová akadémia. 

 

V čase od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017  sa  27 študentov našej školy a 2 externí študenti z verejnosti učili 

umeniu miešania nápojov. Týmto umením ich krok za krokom viedol lektor Milan Šefc  -  člen Slovenskej 

barmanskej asociácie. 

     

Absolventi barmanského kurzu si osvojili potrebné základy a techniky miešania aj zdobenia alkoholických 

i nealkoholických koktailov a spoznávali charakteristiky a vhodnosť nápojov k rôznym príležitostiam. Učili sa 

komunikácii so zákazníkom, získali potrebné znalosti z tovaroznalectva a schopnosť  samostatne pripravovať 

miešané nápoje podľa I.B.A. (Medzinárodnej barmanskej asociácie) s využitím rôznych výrobných techník. 

Kurz sa končil záverečnou teoretickou aj praktickou skúškou. Úspešní absolventi po záverečnej skúške 

obdržali certifikát, ktorý  rozširuje ich možnosti uplatnenia sa v oblasti gastronómie a profesionálneho 

barmanstva. 

 

V dňoch 24. a 25. októbra 2017 sa konal 25. ročník jedinečnej medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov 

EUROCUP 2017 v priestoroch Športovej haly Hotelovej akadémie v Prešove. Súťaže sa zúčastnilo 70 

súťažiacich a 35 družstiev zo siedmich krajín Európy. Našu školu reprezentovali dve žiačky odboru hotelová 

akadémia, ktoré v početnej konkurencii dosiahli obdivuhodný úspech: Natália Nováková zo IV. H triedy 

získala 1. miesto v kategórii Fancy soft drink, 2. miesto v kategórii jednotlivcov v rámci celej súťaže. Martina 

Maníková z V. H triedy získala ocenenie Najúspešnejší reprezentant PSK mimo ocenených. Niekoľkoročná 

práca teda priniesla svoje ovocie a talentované žiačky spomedzi 35 družstiev získali 3. miesto.  

Do galérie Vystúpenie MELODY v Poľsko-slovenskom dome v rámci ochutnávky "Chlieb náš každodenný" 

boli pridané fotografie. 

 

Animátor Slavo Pačuta opäť v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka. Hodinka vedomostí, zábavy a dobrej 

nálady, motivácia na animátorský kurz. 

 

Koncom októbra 2017 si študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka pripomenuli významnú osobnosť 

slovenských a zároveň československých dejín – Milana Rastislava Štefánika. Deň s Milanom Rastislavom 

Štefánikom strávili tak, že študenti vo dvojiciach hľadali informácie o známom Slovákovi, ktorý mal veľký 

podiel na vzniku Československej republiky 28. októbra 1918. Každá dvojica vypracovala projekt na rôznu 

tému zo života Štefánika:  detstvo, pracovná kariéra, diplomatické cesty, významné štátnické činy, záľuby. 

Jednotlivci vyskladali mozaiku o živote M. R. Štefánika a vzniklo tak kolektívne dielko o pravde a mýtoch 

spojených s tak významnou osobnosťou našich dejín. 

 

Dňa 6. 11. 2017 sa v hale Hotelovej akadémie Jána Andraščíka uskutočnilo okresné kolo vo futsale chlapcov 

stredných škôl,  ktorého sa zúčastnilo sedem stredných škôl okresu Bardejov. Školu reprezentovali: Dušan 

Dlugoš, Peter Voško, Dávid Scholtés, Martin Rabik, Jozef Pizúr, Adam Pavúk, Filip Marton, Štefan Košč, 

Peter Imrich a  Martin Geci. 

 

Celoškolské rodičovské združenie v Hotelovej akadémii Jana Andraščíka.  

 

Dnes sme prijímali prvákov do cechu študentov Hotelovej akadémie Jana Andraščíka. Začali sme slávnostne 

na Mestskom úrade v Bardejove a pokračovali sme zábavnými aktivitami v priestoroch školy. 

 

Dňa 8. 11. 2017 sa v priestoroch COV konal seminár k zahraničnej praxi.  
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Deň otvorených dverí 2017 v našej škole. 

 

Do galérie Dňa 16. 11. 2017 sa žiaci 3. A triedy odboru manažment regionálneho cestovného ruchu zúčastnili 

Festivalu slobody v Hrubej bašte v Bardejove, kde sa pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva konala 

medzinárodná filmová prehliadka spojená s diskusiou boli pridané fotografie. 

 

Somelierska súťaž v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka. 

 

Okresné kolo v bedmintone žiačok a žiakov SŠ v školskom roku 2017/2018. 

 

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

 

Dňa 23.11. 2017 sa konal 28. ročník školského kola olympiády v anglickom jazyku. Do galérie Školské kolo 

olympiády v anglickom jazyku 2017 boli pridané fotografie. 

 

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ocenila Jána Velgosa - žiaka Hotelovej akadémie Jána Andraščíka 

Pamätným listom sv. Gorazda. Spolu 53 žiakov a študentov – výborných reprezentantov Slovenska získalo 

Pamätné listy sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rok 2017. Pri príležitosti 

Medzinárodného dňa študentstva takouto formou ocenila štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga 

Nachtmannová za vynikajúce výsledky v oblasti športu Jána Velgosa, žiaka 2. ročníka v 5-ročnom študijnom 

odbore 6323 k hotelová akadémia Hotelovej akadémie Jána Andraščíka. Popri výborných športových 

úspechoch dosahuje aj veľmi dobré študijné výsledky vo svojom odbore. Škola Janíka Velgosa podporuje, 

snaží sa mu vytvoriť dobré podmienky a zázemie pre jeho ďalší športový rast a vývoj. 

 

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

Ceľuch Ján, Geci Martin, Hauer Adrián, Panóc Filip sa umiestnilo na 5. mieste. 24. 11. 2017 - družstvo žiačok 

v zložení: Simona Kalakajová, Dominika Šestáková, Nikola Vagaská a Anna Valancová sa umiestnilo na I. 

mieste.  

 

Kým príde zajtrajšok... psychosociálny výcvik. Študenti prostredníctvom preventívnych programov pod 

odborným vedením pracovníčok CPPPaP rozvíjajú svoje sociálne zručnosti. Vhodnými aktivitami spoznávajú 

seba v rôznych životných situáciách, učia sa eliminovať negatívne prejavy vo svojom správaní. Hľadajú svoj  

skrytý potenciál a doteraz neobjavené danosti. S cieľom prevencie sociálno-patologických javov sme pre 

žiakov v spolupráci s CPPPaP v Bardejove realizovali prednášky na témy: Ako čeliť agresivite a šikanovaniu 

v školách a Kyberšikanovanie. Sme škola, ktorá netoleruje prejavy agresivity a šikanovania, preto žiakov 

pravidelne informujeme a upozorňujeme na následky šikanovania, ktoré môžu byť dlhodobé či už u obetí, 

alebo u útočníkov. 

 

Stužková slávnosť IV. G triedy. 

 

Dňa 1. 12. 2017 sa pre študentov Hotelovej akadémie uskutočnila prezentácia zahraničnej praxe v krajinách, 

kde sa okrem iného vyžaduje znalosť anglického jazyka. Agentúra študentom prezentovala možnosť 

vykonávať prax v Grécku, na Cypre ale aj v Španielsku a Portugalsku. V našej škole sa zahraničná prax 

organizuje už 20 rokov a skúsenosti z týchto exotických krajín budú isto prínosom nielen pre študentov, ale aj 

pre školu. 

 

Aj v tomto školskom roku sme si so žiakmi Hotelovej akadémie Jána Andraščíka pripomenuli 1. december - 

Svetový deň boja proti AIDS a zapojili sme sa do celoslovenskej kampane Červené stužky rôznymi 

aktivitami: tvorba a nosenie červených stužiek, pozeranie filmu kampane Príbehy anjelov, pozeranie krátkych 

videí o prenose a možnostiach nákazy vírusom HIV, riešenie kvízu kampane Červené stužky a beseda na tému 

HIV/AIDS v spolupráci s RÚVZ. 

 

Školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači (SIP) prebehlo v našej škole 4. 12. 2017 v dvoch 

disciplínach – písanie na počítači a wordprocessing.   
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Do galérie Finančná gramotnosť pre maturantov... súťažíme, rozhodujeme sa a investujeme... boli pridané 

fotografie. 

Do galérie Dňa 12. 12. 2017 sa v priestoroch COV uskutočnil vianočný rout pre rodičov a hostí žiakov 4. H 

triedy boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Vianočné trhy v Bardejove s MELODY boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Vianočný jarmok remesiel v Bardejove s MELODY boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Cestujeme, objavujeme, spoznávame......Neoddeliteľnou súčasťou štúdia v odbore manažment 

regionálneho cestovného ruchu sú exkurzie, návštevy známych aj menej známych pamiatok a miest, besedy. 

Aj v tomto školskom roku študenti druhého a tretieho ročníka navštívili niekoľko zaujímavých miest v 

blízkom aj vzdialenejšom okolí. Najprv to bol prešovský Solivar, neskôr nádherný boutique hotel Na Bráne v 

Bardejove a naposledy košické letisko. Naša najbližšia cesta bude smerovať ďalej na západ, do Bratislavy, 

kde sa chystáme koncom januára na najväčší slovenský veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakia 2018 boli 

pridané fotografie. 

 

Do galérie Vianočná akadémia 2017 boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Novoročný obed pre učiteľov, zamestnancov a bývalých zamestnancov Hotelovej akadémie Jána 

Andraščíka boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Animátorský kurz 2018 boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Takto sme si vyskúšali maturitu...  boli pridané fotografie. 

 

Do galérie 9. reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka boli pridané fotografie. 

 

Do galérie... opäť cestujeme, objavujeme a spoznávame...  boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Žiačka Hotelovej akadémie Jána Andraščíka Alžbeta Šepitková z II. H triedy úspešne 

reprezentovala našu školu v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Dňa 7. 2. 2018 žiakom našej školy prednášala doc. MUDr. Belovičová, PhD. o Vplyve reklamy na 

zdravie stredoškoláka boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Baristický kurz v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka opäť tento školský rok - 13. - 15. 2. 2018 

boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Dnes sme ukončili baristický kurz - 15. 2. 2018 boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Dňa 15. 2. 2018 sa traja žiaci našej školy zúčastnili 52. ročníka krajského kola súťaže žiakov 

stredných škôl - Spracovanie informácií na počítači, ktoré sa konalo v Obchodnej akadémii v Poprade. Žiačka 

Katarína Uhrinková zo IV. H súťažila v disciplíne písanie na počítači, ktorá je zameraná na rýchlosť a 

presnosť odpisovania textu v časovom limite 10 minút. Žiaci Lukáš Novotný zo IV. A a Radovan Majdák z V. 

H triedy súťažili v disciplíne wordprocessing, ktorá je zameraná na profesionálne spracovanie textu boli 

pridané fotografie. 

 

Do galérie  ,,SLOVAK BARISTA CUP“ junior 2018 - Bardejovský Barista boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Janík Velgos opäť medzi najúspešnejšími športovcami v roku 2017. Vyhlásenie výsledkov 

Slovenskej asociácie silového trojboja spríjemnili dievčatá zo zoskupenia MELODY boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Recitátorky mali úspech. V priestoroch vynovenej čitárne Okresnej knižnice D. Gutgesela sa 21. 2. 

2018 uskutočnil 51. ročník interpretačnej súťaže žien Vansovej Lomnička, ktorú pravidelne organizuje Únia 
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žien Slovenska v Bardejove v spolupráci s Okresnou knižnicou D. Gutgesela. Súťaže sa zúčastnili aj žiačky 

našej školy. Vo svojej vekovej kategórii v poézii získali: Martina Hricková 1. miesto, Martina Zakuťanská 2. 

miesto. K zaslúženému úspechu blahoželáme boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Finančná gramotnosť v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Janík Velgos si prevzal z rúk predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD. diplom za úspešnú 

športovú reprezentáciu PSK za rok 2017 - najúspešnejší študent strednej školy boli pridané fotografie. 

 

Do galérie 16. 3. 2018 Zoskupenie Melody prispeli dvoma vstupmi: moderným a ľudovým na akcii Žena roka 

2017, ktorú organizovala Mgr. Eva Kučová na Mestskom úrade v Bardejove boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Dňa 14. 03. 2018 v rámci športového dňa sme pre žiakov školy zorganizovali „Medzitriedny 

volejbalový turnaj“, v ktorom sa zúčastnilo päť tried. Na 1. mieste sa umiestnila III. H, na 2. mieste II. A, 3. 

miesto obsadila IV. H trieda, 4. miesto III. A a 5. miesto získala I. A trieda boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Majstrovstvá kraja žiačok stredných škôl v Kežmarku v bedmintone boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Okresné kolo v basketbale žiačok stredných škôl boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2018 boli pridané fotografie. 

 

Do galérie "Škola v múzeu" boli pridané fotografie. 

 

Do galérie McDonald´s Prešov, prehliadka múzea vín s prednáškou a krátkou riadenou degustáciou  boli 

pridané fotografie. 

 

Do galérie poľovnícky banket boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Zápolenie o vysnenú cestu na kávovníkovú plantáž do Brazílie tento krát pokračovalo v Piešťanoch 

boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Našim dievčatám patrí 1. miesto vo floorbale v obvodnom kole boli pridané fotografie. 

 

Do galérie futsal boli pridané fotografie. 

 

Do galérie florbal boli pridané fotografie. 

 

 Do galérie soc boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Obvodné kolo turnaja vo volejbale dievčat stredných škôl boli pridané fotografie. 

 

Do galérie melody boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Praktická maturitná skúška odbor kuchár boli pridané fotografie. 

 

Do galérie inovujme sk boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Úspešne zrealizovaná recepcia a vystúpenie našich dievčat z Melody v NsP Bardejov za nami  boli 

pridané fotografie. 

 

Do galérie  krajské majstrovstvá vo florbale dievčat boli pridané fotografie. 

 

Do galérie volejbalový turnaj chlapcov stredných škôl boli pridané fotografie. 
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Do galérie Dňa 18. 04. 2018 učitelia telesnej a športovej výchovy pripravili pre žiakov prvého ročníka 2. 

účelové cvičenie. Žiaci absolvovali turistický pochod na Kalváriu, prednášky z prvej pomoci, topografii, 

orientácii v prírode a turistický pochod ku Cyrilometodskému krížu na Šibenej hore v Bardejove boli pridané 

fotografie. 

 

Do galérie 4. účelové cvičenie pre žiakov druhého ročníka 2018 boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Praktické maturitné skúšky 2018 - odbor čašník boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Praktické maturitné skúšky 2018 - odbor hotelová akadémia boli pridané fotografie. 

 

Do galérie praktická maturitná skúška pre študijný odbor Výživa a šport boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Úspešní maturanti získali certifikáty v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo boli pridané 

fotografie. 

 

Do galérie Dnes sme sa lúčili s našimi maturantmi z tried IV. A, IV. C, V. H, V. G boli pridané fotografie. 

 

Nahliadnite do galérie s názvom Spotrebiteľský seminár. 

 

Do galérie Kurz senzorického hodnotenia potravín 2018 boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Olympijský týždeň v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka boli pridané fotografie. 

 

Krajské kolo v atletike žiakov a žiačok stredných škôl sa uskutočnilo dňa 8. 6. 2018 v ZŠ Šmeralova 

v Prešove. Našu školu reprezentoval Patrik Helmanovský, ktorý vo vrhu guľou obsadil pekné druhé miesto.  

 

Do galérie Aj dnes svojím spevom dotvorili slávnostnú atmosféru odovzdávania cien Pedagóg a žiak PSK 

dievčatá z MELODY boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Prezentovali sme zručnosti pred našimi rodičmi boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Slávnostne sme ukončili školský rok 2017/2018 boli pridané fotografie. 
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