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Do galérie Slávnostne sme otvorili školský rok 2018/2019 boli pridané fotografie. 

 

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. 

Ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k pekným výsledkom.  

 

Do galérie kozas boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Vystúpenie dievčat z MELODY v rámci Dňa mesta Bardejov boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Pohľad do minulosti v židovskom Suburbiu boli pridané fotografie. 

 

Žiaci IV. H a V. H triedy odboru hotelová akadémia navštívili vinohradnícku oblasť Tokaj, aby si 

teoretické vedomosti získané v škole overili v praxi. Exkurzia zahŕňala prehliadku vínnej pivnice a riadenú 

degustáciu. Peknou bodkou bola prehliadka vinohradov z vyhliadkovej veže. 

 

Do galérie Sme súčasťou III. olympijských hier mládeže v Buenos Aires boli pridané fotografie. 

 

Dňa 17. 10. 2018 sa v Centre odborného vzdelávania pri Hotelovej akadémii Jána Andraščíka uskutočnil 

pre žiakov 4. H triedy odboru hotelová akadémia psychosociálny výcvik zameraný na rozvoj 

komunikačných schopností. 

 

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 bol určený plnoletým 

študentom 4. ročníkov odborov hotelová akadémia a čašník, servírka, kuchár. 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. 

 

Do galérie Barmanský kurz 2018 boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Celoškolské rodičovské združenie v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka boli pridané 

fotografie. 

 

Do galérie Zoskupenie MELODY Vás dňa 25. 10. 2018 uvítalo v Ľudovej jedálni na ochutnávke 

domáceho chleba s názvom Chlieb náš každodenný boli pridané fotografie. 

 

Študenti získavali zručnosti v plánovaní finančných investícií a prijímali finančné rozhodnutia, ktoré musí 

riešiť každá rodina. To všetko pod vedením lektorov z OVB ALLFINANZ.  

 

8. novembra 2018 sa konala olympiáda v anglickom jazyku, ktorá patrí k tradičným aktivitám Hotelovej 

akadémie Jána Andraščíka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, kde museli preukázať svoje zručnosti 

v gramatickom teste a komunikatívne schopnosti pri konverzačných úlohách.  
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Prejsť cez hranice alebo priviezť tovar zo zahraničia si vyžaduje určité vedomosti. Spojením teórie s 

praxou sa vyučovanie stáva zaujímavejším. A toho sa aj držíme. Preto sme si na témy colné konanie a 

colné režimy pozvali odborníkov z praxe kpt. Mgr. Futejovú a npor. Mgr. Špinlerovú z Colného úradu v 

Prešove. Prostredníctvom prezentácie, autentických príkladov z praxe a zvedavých otázok žiakov sme 

strávili príjemné dopoludnie.   

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. Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka v Bardejove 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. 
 

Do galérie Ako to bolo boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Eurocup 2018 Prešov boli pridané fotografie. 

 

Do galérie 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.Chlapcom gratulujeme a prajeme im úspešné vystúpenie v krajskom kole, v 

ktorom budú reprezentovať našu školu aj okres Bardejov. Školu reprezentovali: Dušan Dlugoš, 

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

Maroš Jarkovský, Jaroslav Lizák boli pridané fotografie. 

 

Zvyšovanie finančnej gramotnosti je fenoménom súčasnej doby. Ako sa nám na hodinách podnikovej 

ekonomiky darí spájať teóriu s praxou si mohli overiť žiaci IV. E a IV. B  na besede so zástupcami SLSP, 

a. s. Bardejov na tému Hypotéky po novom. Na záver besedy žiaci boli pochválení za aktívnu účasť a bola 

nám ponúknutá aj ďalšia spolupráca s touto bankou, ktorá je bankou roka.   

 

Do galérie Stužková slávnosť žiakov 4. B triedy v odbore obchodná akadémia boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Dnešný koncert rapera Majself bol odmenou pre našich žiakov pri príležitosti Dňa 

študentstva boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Dnes bránami Hotelovej akadémie Jána Andraščíka prešlo vyše 500 žiakov základných 

škôl a hostí. Študenti si pre nich pripravili mix svojich vedomosti, zručnosti a úspechov. Deň sme 

strávili v príjemnej atmosfére. Ďakujeme všetkým prítomným a tešíme sa o rok boli pridané 

fotografie. 

 

V utorok  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. 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. 

Chlapcom k výkonu a k peknému druhému miestu v rámci Prešovského kraja gratulujeme. 

Školu reprezentovali: Dušan Dlugoš, Martin Hudek, Dávid Serva, Kristián Medoň, Martin Rábik, Miroslav 

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

 

Do galérie Mikulášsky deň v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka boli pridané fotografie. 

 

Dňa 5. 12. 2018 sa uskutočnila prehliadka cvičných firiem a JA firiem na SSOŠ v Košiciach. 
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Na budúce podnikateľky sa dočasne pretransformovali aj dievčatá 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. Aj keď vyčerpaní, ale presvedčení, že náročná 

príprava stála za to.   

 

Dňa 7. 12. 2018 sa v športovej hale Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove uskutočnil 

Mikulášsky medzitriedny volejbalový turnaj. Zapojených bolo 11 tried našej školy. Organizáciu turnaja 

zabezpečili študenti 3. ročníka odboru výživa a šport. Turnaj bol rozdelený do 3 skupín, z ktorých víťazi 

postupovali do boja o prvé až tretie miesto. Do finále postúpili študenti III. A, IV. A a IV. H triedy. 

Študenti IV. H sa umiestnili na peknom 3. mieste, o niečo viac sa darilo III. A triede, ktorí skončili na 2. 

mieste a víťazi celého turnaja sa stali študenti IV. A triedy, ktorí neprehrali ani jeden zápas a odniesli si 

sladkú odmenu.  

Celkové poradie: 1. miesto IV. A, 2. miesto III. A, 3. miesto IV. H trieda. Blahoželáme!  

 

Do galérie Mikulášsky medzitriedny volejbalový turnaj boli pridané fotografie. 

 

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. 

 

Do galérie Michal Matisko opäť prvý! boli pridané fotografie. 

 

Dňa 10. 12. 2018 sa prvý krát 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. 

 

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, 

medzi ktorými bola aj Hotelová akadémia J. Andraščíka, ktorú zastupovala Júlia Ovšaníková, žiačka 4. E 

triedy ekonomického lýcea, ktorá  obsadila 1. miesto v poézii. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme jej 

mnoho ďalších úspechov v  literárnej tvorbe.  

 

Dievčatá z Melody dnes spríjemnili svojim vystúpením vernisáž Bardejov- perla Horného Šariša v galérii 

HOS. 

 

Do galérie slávnostný raut 4. H triedy odboru hotelová akadémia  boli pridané fotografie. 

 

Školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači (SIP)  prebehlo na škole 12. 12. 2018. Súťaž  

prebehla v dvoch disciplínach – písanie na počítači a wordprocessing. Súťaž písanie na počítači mala 2 

kategórie – začínajúci žiaci (1. ročník vš. odborov a 2. ročník HA) a pokročilí žiaci – ostatné ročníky vš. 

odborov. Súťaž pozostávala z 10 minútového odpisu textu na presnosť a rýchlosť. 

V 1. kategórii sa zúčastnilo 8 žiakov, a to žiaci I. A, I. E  a  II. H. 

Umiestnenie:   1. Sarah Kawaschová      I. A 

                         2. Dominika Hnatová     I. A 

                        3. Alexandra Grošková   I. A 

V 2. kategórii sa zúčastnilo 26 žiakov, a to žiaci 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 
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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 

 

Srdečne blahoželáme! 

 

Do galérie Stužková slávnosť 5. H triedy 2018/2019 boli pridané fotografie. 

 

Dňa 13. 12. 2018 sa v našej škole 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. Do galérie Prezentovali sme zážitky zo zahraničnej praxe boli pridané 

fotografie. 

 

 

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.  

 

Do galérie Melody a Sebastián Haluška - Vianočné vystúpenie v Dome seniorov Antic. Programom 

sprevádzala Simona Snaková boli pridané fotografie. 

 

Dňa 18. 12. 2018 sa žiaci III. H a II. A triedy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s 

názvom Onlines. Herci poukázali na veľmi aktuálnu tému a síce problém ustavičného používania 

mobilných telefónov a sociálnych sietí. 

 

Do galérie Vianočná akadémia 2018 boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Melody na Staromestských trhoch v Bardejove boli pridané fotografie. 

 

Aj tohto roku v predvianočnom čase žiačka V. H triedy Michaela Lešková zorganizovala zbierku šatstva 

a hračiek pre detský domov vo Svidníku. Vedenie domova vyjadrilo veľkú vďaku za túto dobročinnú 

aktivitu.  

 

16. 1. 2019 sa konalo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku, v ktorom súťažili tí najlepší z okresov 

Bardejov, Strará 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.  

 

 

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.  

 

 

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 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.  

 

Do galérie 10. reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka boli pridané fotografie. 
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Medzinárodná výstava Danubius Gastro Incheba v Bratislave pod záštitou akreditovaného školiaceho 

strediska Academy of Coffee opäť otvorila svoje brány mladým nádejným baristom. Tento krát 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. Nášmu baristovi Michalovi Matiskovi sa podarilo umiestniť v silnej konkurencii na peknom 

piatom mieste.  

 

Do galérie Piaty ročník "SLOVAK BARISTA CUP" junior odštartoval boli pridané fotografie. 

 

Žiaci maturitných ročníkov 29. januára a 30. januára vedení lektormi z OVB Allfinanz Slovensko riešili 

prostredníctvom hry FINANČNÁ SLOBODA simulované životné situácie, pri ktorých bolo potrebné 

uskutočňovať operácie na finančnom trhu.  

 

V termíne od 28. 1. – 1. 2. 2019 sme sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Ždiari. Príjemné prostredie nám 

pripravili v penzióne Jánošík, kde sme strávili pekné chvíle mimo svahu. Do galérie Zážitky z lyžiarskeho 

kurzu v Ždiari boli pridané fotografie. 

 

Dňa 4. 2. 2019 sa uskutočnila v COV prednáška o Fakulte masmediálnej komunikácie UCM. 

 

Dňa 5. 2. 2019 si 30 maturantov preverilo úroveň svojich vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry v 

generálnej skúške elektronickou formou.  

 

Do galérie Stužková slávnosť 5. H triedy 2018/2019 boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Melody sprevádzali vyhlasovanie Najúspešnejšieho športovca silového trojboja boli pridané 

fotografie. 

 

V stredu 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 14. 2. 2019 sa päť žiačok našej školy zúčastnilo 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 z III. E a Viktória  Paľová z III. E súťažili v disciplíne písanie 

na počítači, ktorá je zameraná na rýchlosť a presnosť odpisovania textu v časovom limite 10 minút.  

Žiačky Petra Daňková z V. H a Terézia Husárová zo IV. E  súťažili v disciplíne wordprocessing, ktorá je 

zameraná na profesionálne spracovanie textu. 

Do galérie súťaž spracovanie informácií na PC boli pridané fotografie. 

 

 

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. 

 

Školenie v oblasti animácie voľného času s profesionálnym animátorom Slavom Pačutom majú študenti 

úspešne za sebou. Na vlastnej koži si vyskúšali rôzne druhy animácie a na záver získali certifikát v 

slovenskom a anglickom jazyku. Do galérie Kurz animácie boli pridané fotografie. 

 

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

lýceum.  

 

Vo štvrtok  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.   

  

V priestoroch školskej knižnice Hotelovej akadémie Jána Andraščíka 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. Otvorenia a vyhodnotenia súťaže sa zúčastnila aj riaditeľka školy RNDr. Eva Čajková, PhD., ktorá 

ocenila účasť  a záujem študentov i zásluhy pedagógov, ktorí ich k umeleckému prednesu vedú. Výkony 

recitátorov hodnotila odborná porota učiteľov slovenského jazyka a literatúry. V komornej atmosfére 

knižnice všetci strávili príjemné predpoludnie. 

Do galérie Hviezdoslavov Kubín 2019 boli pridané fotografie. 

 

Premietnuť teóriu do praxe zvládli počas odbornej  prednášky  dve skúsené  odborníčky z Colného úradu 

v Prešove 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. 

Téma žiakov mimoriadne zaujala, o čom svedčila bohatá diskusia k danej problematike.  

 

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. Nazbierali  veľa skúseností a tešia sa na ďalšie súťaže.  

Do galérie bedminton boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Banket III. H triedy boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Dievčatá z Melody sprevádzali Janíka Velgosa pri oceňovaní Športovca roka 2018 v 

Prešove boli pridané fotografie. 

 

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. 

Bol to super športový zážitok.   

 

Do galérie Rodičovské združenie boli pridané fotografie. 

 

Dňa 15. 3. 2019 sa žiaci našej školy z tried I. A, I. E, 2. E a  2. H zúčastnili besedy s názvom Kyberšikana, 

ktorú viedla p. Pekariková, príslušníčka PZ v Bardejove.  

 

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. 

Do galérie Divadelné predstavenie Legenda o zakliatom meste boli pridané fotografie. 

 

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 

https://habj.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=484
https://habj.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=487
https://habj.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=486
https://habj.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=489
https://habj.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=489
https://habj.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=491
https://habj.edupage.org/news/?zac=40
https://habj.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=493


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

Lešková, Kamila Polčová a Soňa Rusňáková. 

Do galérie obvodné kolo dievčatá - basketbal boli pridané fotografie. 

 

 

Dňa 21. 3. 2019 sme v  Hotelovej akadémii Jána Andraščíka  privítali  deviatakov z deviatich základných 

škôl okresu Bardejov, pre ktorých študenti študijného odboru manažment regionálneho cestovného 

ruchu  zorganizovali deň finančnej gramotnosti. 

Do galérie Finančná gramotnosť 2019 v našej škole s témou DANE boli pridané fotografie. 

 

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.  

Školu reprezentovali: Bibiána Mihňáková, Dominika Štibárová, Viktória Kažimírová, Dominika 

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

Kalakajová a Anna Valancová. 

Do galérie Florball dievčatá boli pridané fotografie. 

 

 

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 obsadili vynikajúce 2. 

miesto. Za účasť a reprezentáciu školy vo florbale chlapcom ďakujeme a za  získanie  2. miesta 

blahoželáme! 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.  

Do galérie florbal chlapci marec 2019 boli pridané fotografie. 

 

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. 

  

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

slávnostné vyhodnotenie výsledkov celoštátneho kola matematickej olympiády.   

Do galérie celoslovenské kolo matem. olymp. boli pridané fotografie. 

 

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 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.  

Tento rok sa celoštátneho kola zúčastnilo 30 súťažiacich, ktorí merali svoje sily počas dvoch súťažných 

dní. Prvý deň riešili tri písomné úlohy a druhý deň riešili 3 úlohy priamo na počítačoch. Komisia 

a opravovatelia mali neľahkú úlohu pri hodnotení a koordinácii, nakoniec však výsledky vyniesli jednu 

zlatú a dve strieborné medaily. V piatok 29. 3. 2019 sa konalo očakávané vyhlásenie výsledkov, ktoré 

rozhodlo o postupe na 1. sústredenie pred IOI a CEOI a našlo medailistov. Na prvom mieste sa umiestnil 

Matej Urban z Gymnázia, Grӧsslingová 18, Bratislava, druhé miesto obsadili dvaja súťažiaci s rovnakým 

počtom bodov, a to: Martin Melicher z Gymnázia, Poštová 9, Košice a Michal Staník z Gymnázia Ľ. Štúra, 

Trenčín. 

 

 V Prešove sa dňa 5. 4. 2019 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. K úspechu 
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blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Do galérie Krajské kolo SOC 2019 boli pridané 

fotografie. 

 

Do galérie Fotoalbum našich kuchárov a ich prakticky zvládnuté maturitné skúšky boli pridané 

fotografie. 

 

V utorok 9. 4. 2019 sa na ihriskách futbalového klubu Partizán Bardejov uskutočnilo okresné kolo žiakov 

stredných škôl vo futbale,  ktorého sa zúčastnilo šesť  stredných škôl. 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.   

 

Praktické maturitné skúšky žiakov z odboru čašník servírka prebiehali vo štvrtok 11. 4. 2019 v Ľudovej 

jedálni. Praktická MS mala niekoľko častí. V úvode maturanti napísali teoretický test. Následne pripravili 

slávnostné tabule pri rôznych príležitostiach. Po ich obhajobe pred maturitnou komisiou každý žiak 

prezentoval praktickú zručnosť. Do galérie Praktické maturitné skúšky žiakov z odboru čašník 

servírka  boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Privítali sme Vládu SR v našich priestoroch boli pridané fotografie. 

 

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 obsadili celkovo tretie 

miesto v turnaji. Školu reprezentovali:  Anna Valancová, Timea Gyomraiová, Tamara Solárová, Lívia 

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

Iglódyová, Petra Čornaničová a Viktória Kažimírová. 

Do galérie florbal dievčatá 2019 boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Praktická časť OZ maturitnej skúšky žiakov z odboru výživa a šport 2019 boli pridané 

fotografie. 

 

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 konkurencii prác z celého 

Slovenska sme sa umiestnili na peknom šiestom mieste. Blahoželáme.  

 

V stredu 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, 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 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.  

 

Do galérie Dnes sa lúčime s našimi maturantmi boli pridané fotografie. 

 

Dňa 25. apríla.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili počas krásneho slnečného dňa tematickej exkurzie 

Osvienčim - Krakow. Prvú polovicu dňa strávili v koncentračnom tábore AUSCHWITZ, ktorý bol počas 

II. svetovej vojny nemecký vyhladzovací tábor. Po tomto emocionálnom zážitku navštívili mesto Krakow, 

s ktorým sa spája povesť o kniežati Krakovi, ktorý údajne zabil draka, pretože ohrozoval mesto a jeho 

bronzová socha sa dodnes nachádza pod hradom Wawel. Súčasťou hradu je aj kráľovský zámok a 

katedrála, v ktorej bolo korunovaných mnoho poľských kráľov. 
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S radosťou sme odovzdali certifikáty za úspešné zvládnutie štúdia účtovníctva a softwérového programu 

OMEGA - podvojné účtovníctvo študentom  študijných odborov ekonomické lýceum, manažment 

regionálneho CR a hotelová akadémia. Úspešným maturantom gratulujeme a veríme, že dosiahnuté 

vzdelanie v účtovníctve im pomôže v štúdiu na vysokých školách a pri uplatnení sa na trhu práce.  

Do galérie Odovzdávanie certifikátov úspešným maturantom boli pridané fotografie. 

 

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. 

 

V utorok  4. 6. 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. Školu reprezentovali:  Viktória Kažimírová, Soňa Rusňáková, Dušan Dlugoš, Sebastián Hnatko 

a Patrik Hudák.   

 

Do galérie Vystúpenie MELODY v Bardejovských Kúpeľoch pri príležitosti Požehnania prameňov 

boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Počuli ste niekedy o podujatí s názvom Roadshow?  boli pridané fotografie. 

 

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. Do galérie minivolejbal žiakov boli pridané fotografie. 

 

V piatok 7. 6. 2019 v obci Šiba nás v územnej súťaži SČK – DPP reprezentovali žiačky 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.  Dievčatám patrí aj poďakovanie za aktívnu pomoc v celonárodnej zbierke „Liga proti rakovine“.  

Do galérie Súťaž ČK 2019 boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Môj projekt pre región 2019 boli pridané fotografie. 

 

Do galérie Prešovský kraj ocenil najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl boli pridané 

fotografie. 

 

Dňa 26. 6. 2019 sa v Ľudovej jedálni na slávnostnom obede pri príležitosti ukončenia školského roka 

2018/2019  stretli všetci zamestnanci Hotelovej akadémie Jána Andraščíka. Súčasťou akcie bolo aj 

vystúpenie speváckej skupiny Melody, ktoré prispelo k príjemnej a priateľskej atmosfére spoločenského 

posedenia. 

 

Za absolvovanie programu Podnikanie v CR a účasť v celoslovenskej súťaži Môj projekt pre región, ktoré 

zastrešuje Junior Achievement Slovensko, sme odovzdali našim žiakom v odbore manažment regionálneho 

cestovného ruchu certifikáty. 

 

Do galérie Slávnostne sme ukončili školský rok 2018/2019 boli pridané fotografie. 
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