
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok  2015/2016  
 

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  

Námestie mieru 2, 080 01  Prešov 

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

Zástupkyňa RŠ Ing. Martina Šimcová 

Zástupkyňa RŠ pre PV Ing. Mária Schaderová 

Ekonómka školy Ing. Helena Ferková 

Údaje o Rade školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predseda Rady školy Ing. Zdenka Dziaková 

Zástupca ped. zam. školy Bc. Mária Klimkovská 

Zástupca neped.zam.školy Ing. Helena Ferková 

Zástupcovia rodičov Erika Reľovská 

Juraj Balaščák 

Marián Basa 

Zástupca žiakov Natália Nováková 

Zástupca zriaďovateľa MUDr. Andrej Havrilla 

Pavol Ceľuch 

Ing. Viliam Holeva 

Mgr. Ladislav Magyar 

Vedúci predmetových komisií: PK slovenského jazyka a 

literatúry do 31. 3. 2016 

Mgr. Ľubica Michalíková  

PK cudzích jazykov do 31. 

3. 2016 
PaedDr. Miroslava Hasarová 

PK vzdelávacej oblasti 

jazyk a komunikácia od 1. 

4. 2016 

Mgr. Ľubica Michalíková 

PK ostatných 

všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

Mgr. Magdaléma Regulová 

PK odborno-

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. 2015 

 

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 6 

hotelová akadémia 

- - - - - - - - 2 43 2 43 

6323 K 

hotelová akadémia 

1 22 2 35 2 43 2 44 - - 7 144 

6352 M obchod a 

podnikanie 
- - - -   0,5 11 - - 0,5 11 

6324 M man. reg. 

cest.ruchu 
0,5 12 0,5 10 0,33 9 - - - - 1,33 31 

6329 M 01 ob. a inf. 

služby  
  0,5 11 0,33 9 - - - - 0,83 20 

6444 K čašník-

servírka 
0,5 8 1 17 - - 0,5 15 - - 2,0 40 

6445 K kuchár 0,5 12 0,5 13 1 18 1 19 - - 3,0 62 

2951 M výživa a 

šport 
0,5 18 0,5 11 0,33 9 - - - - 1,33 38 

Spolu 3 72 5 97 4 88 4 89 2 43 18 389 

Priemerný počet žiakov na triedu 21,61 

 

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. 2016     

  

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 6 

hotelová akadémia 

- - - - - - - - 2 43 2 43 

6323 K 

hotelová akadémia 

1 22 2 35 2 42 2 43 - - 7 143 

6352 M obchod a 

podnikanie 
- - - -   0,5 11 - - 0,5 11 

6324 M man. reg. 

cest.ruchu 
0,5 12 0,5 10 0,33 9 - - - - 1,33 31 

6329 M 01 ob. a inf. 

služby  
  0,5 11 0,33 9 - - - - 0,83 20 

6444 K čašník-

servírka 
0,5 8 1 17 - - 0,5 14 - - 2,0 39 

6445 K kuchár 0,5 12 0,5 13 1 17 1 19 - - 3,0 60 

2951 M výživa a 

šport 
0,5 21 0,5 11 0,33 10 - - - - 1,33 42 

Spolu 3 75 5 97 4 87 4 87 2 43 18 389 

Priemerný počet žiakov na triedu 21,61 

 

 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0 
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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. 

2015 

Počet 

tried 

k 

15. 9. 

2015 

Pristú

pili 

do 14. 

9. 

2015 

Počet 

žiakov 

k 15. 9. 

2015 

6323 K 

hotelová 

akadémia 

 

3A 

 

5 2 52 39 26 1 0 22 

6329 M 01 obch. 

a inf. služby 
3A 4 0,33 15 14 6 0 0 0 

6352 M obchod a 

podnikanie 
3A 4 0 0 0 0 0 0 0 

6324 M  

manažment reg. 

cest. ruchu 

3A 4 0,33 28 25 10 0,33 2 12 

6444 K 

čašník-servírka 

3A 4 0,5 17 15 6 0,5 2 8 

6445 K  kuchár 3A 4 0,5 17 15 11 0,5 1 12 

2951 M výživa a 

šport 
3A 4 0,33 20 18 10 0,5 8 18 

6444 H čašník, 

servírka 
3C 3 0 0 0 0 0 0 0 

6445 H kuchár 3C 3 0 0 0 0 0 0 0 

2964 H cukrár 3C 3 0 0 0 0 0 0 0 

 

Nenaplnené odbory: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

   6323 K hotelová akadémia, 6444 K čašník, servírka, 6445 K kuchár 

   2964 H cukrár, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár        
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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 75 74 9 21 44 1 1 0 0 0 0 4 1 0 6167 132 

2. 5 96 96 10 16 70 0 0 0 0 0 0 3 1 0 7195 97 

3. 4 88 87 6 20 61 1 1 0 0 0 0 6 2 5 6751 887 

4. 4 87 87 7 11 69 0 0 0 0 0 0 5 4 4 6009 640 

5. 2 43 43 4 7 32 0 0 0 0 0 0 6 2 0 2870 274 

Spolu 18 389 387 36 75 276 2 2 0 0 0 0 24 10 9 28992 2030 

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

odbor: 6323 6 hotelová akadémia 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2AJ TSV EKO USP UCT HGM PRN NAN GOR MKT MEG API NJK ANK 

V.H 3,0 2,48 - 2,19 2,82 1,14 2,57 1,62 1,95 2,48 2,48 2,33 1,62 2,33 2,29 1,52 2,5 2,26 

V.G 3,23 2,36 2,82 2,36 - 1,33 2,95 2,18 2,64 3,0 2,82 2,82 1,86 2,5 2,59 1,64 1,5 2,31 

odbor: 6323 K hotelová akadémia 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2AJ 2RJ DEJ OBN BIO CHE MAT TSV PVY EPP TOB OXH OXP ADK EKO 

I.H 3,18 1,91 - 2,71 - 2,8 2,36 1,64 1,61 2,32 2,68 1,35 3,14 3,0 2,5 2,5 1,64 - - 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ PXV 2RJ DEJ 

CTO 

OBN INF 

KAZ 

NAN 

MNZ 

MAT TSV PVY EPP PXA CTB 

TOB 

TCJ 

MKT 

ADK EKO 

II.H 2,59 1,94 - 2,1 - 3,0 2,24 1,88 2,0 2,47 2,82 1,25 2,24 2,18 - 2,35 1,59 2,71 2,53 

II.G 2,56 2,67 - 3,24 - 4,0 2,94 1,83 1,5 2,89 2,72 1,06 2,89 2,83 - 2,78 2,17 3,0 3,11 

III.H 2,16 2,05 - 2,67 2,37 2,25 1,89 1,79 1,21 3,05 2,37 1,11 2,53 2,32 1,16 2,68 3,0 3,0 2,11 

III.G 2,39 2,04 - 2,65 2,26 2,67 2,04 1,43 1,26 2,87 2,65 1,62 2,48 2,3 1,04 2,52 3,09 2,83 2,87 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2AJ 2RJ TSV INF GOR EKO UCT HGM TOB PXA      

IV.H 2,94 3,0 - 2,8 - 3,33 1,0 1,89 2,83 2,94 2,72 3,17 2,89 1,5      

IV.G 2,84 2,59 2,5 2,87 2,13 2,5 1,54 2,16 2,52 3,2 3,4 2,6 2,6 1,28      
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odbor: 6352 M  obchod a podnikanie 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 2NJ 2AJ 2RJ HOG USP MAT IVP TSV FIA PUI ERP PGK CZT PRN UCT KAJ TOH 

IV.AC 2,91 2,68 3,0 2,43 3,0 4,0 2,18 2,82 2,09 2,27 1,0 3,73 3,18 2,45 2,91 1,91 2,64 2,09 2,27 3,18 

 

odbor: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 

 

2NJ TSQ 

PXA 

2RJ DEJ 

PRN 

OBN BIO 

PXV 

CHE 

MKT 

MAT INF 

API 

TSV TSF 

MNZ 

EKE BHP 

DEK 

GOR 

HOT 

KAZ 

UCT 

SLK 

DAS 

ADK 

AZS 

I.A 2,75 2,45 3,0 1,86 - 2,6 2,42 1,92 1,25 2,42 3,08 1,33 1,2 1,92 2,58 1,25 2,33 1,58 1,5 3,17 

II.A 2,5 2,6 - 2,5 1,8 2,75 2,0 1,4 1,5 2,1 2,5 1,3 1,0 1,8 1,7 2,6 - 2,1 - 1,9 

III.A 2,44 2,89 - 2,29 1,0 2,5 2,44 1,67 - - 2,67 1,89 1,33 2,44 3,11 - 2,22 2,56 2,44 2,22 

 

odbor: 6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 
Trieda SJL 1AJ IVT 2NJ 2RJ DEJ 

BSE 

OBN PXV 

MNZ 

KDR MAT MKT 

MNP 

TSV EKE DAS UCT HOG 

MEM 

OTZ SKQ ZOB 

ZPP 

ZAA 

PRN 

II.A 2,73 2,55 1,36 1,33 2,88 2,45 1,64 1,82 1,18 2,09 2,36 1,22 2,09 - 2,27 1,82 2,73 1,18 2,55 2,82 

III.A 2,44 3,11 1,56 2,33 3,17 1,33 1,78 2,67 1,0 2,22 2,33 1,14 3,22 2,44 2,67 2,22 2,33 1,22 2,33 1,89 

 

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

PRN 

DEJ 

2RJ 

OBN 

CTB 

CHE 

PXV 

SLK 

ADX 

USP 

BIO 

CTO 

MAT INF 

API 

TSV EKO PVY TOB OVY HTP 

TEC 

TEA 

UCT 

2AJ 2NJ 

 

I.C 3,13 2,86 1,0 - 3,13 1,88 2,75 2,25 1,38 2,38 1,63 1,5 3,38 3,0 3,0 1,63 2,75 2,88 - - 

II.C 2,76 2,29 3,0 2,75 2,76 2,59 2,65 2,71 - 2,53 - 1,67 2,65 2,65 3,18 1,29 2,94 - - - 

IV.AC 3,71 3,38 2,83 3,14 3,75 3,43 - 3,29 3,0 2,64 1,93 1,33 3,21 3,5 3,36 1,79 3,36 3,14 2,83 3,5 

 

odbor: 6445 K kuchár 

Trieda SJL 1AJ 1NJ 1RJ 

2AJ 

DEJ 

2NJ 

OBN 

PRN 

BIO 

2RJ 

CHE 

USP 

MAT INF 

API 

TSV EKO TEA 

UCT 

SLK 

TOB 

PVY TEC HTP 

CTO 

OVY ADX 

REG 

PXV 

I.C 3,17 3,43 3,0 - 2,75 1,75 1,83 2,67 2,42 1,5 1,36 2,92 3,08 2,17 3,17 2,58 2,92 1,08 - - 

II.F 3,42 3,2 - 3,5 3,25 2,75 - - 2,92 - 1,25 2,92 - 3,42 3,08 2,92 - 1,75 3,25 2,5 

III.F 3,11 3,33 3,0 - - 3,17 - - 2,89 2,78 1,65 3,28 - 3,17 2,89 3,0 - 2,11 - - 

IV.F 3,68 3,07 3,75 3,5 3,14 3,0 3,75 3,21 3,47 2,63 1,47 3,42 3,42 3,58 2,84 3,05 2,74 1,63 2,95  

 

odbor: 2951 M výživa a šport 
Trieda SJL 1AJ 1NJ 

TVZ 

2RJ 2NJ CHE 

APC 

BIO 

PXV 

DEJ 

PSM 

 

INF 

API 

PXA 

MAT EKE OBN 

 

PPB SRL SQS 

 

TEA 

BAM 

PAV 

HOQ 

ZZS 

TSV VDA ZDR 

VWS 

I.A 2,57 1,9 - 3,0 2,0 2,33 1,33 2,38 1,62 2,38 2,48 1,76 1,0 1,57 1,0 3,0 2,29 1,05 2,71 1,48 

II.F 2,45 2,73 1,82 3,5 3,14 2,36 2,27 2,91 2,27 2,64 2,91 1,82 1,0 2,36 1 1,55 1,45 1,0 2,64 1,55 

2,09 

III.A 3,0 2,0 3,0 3,75 2,83 2,8 - 2,2 1,6 2,9 3,1 2,4 1,0 2,0 1,0 2,7 1,5 1,0 2,5 1,5 

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

priemer 

Študijné 

odbory 

2,26 2,33 2,31 2,71 2,32 2,39 

 

 

Výsledky externej časti MS a PFIČ MS 

Predmet 
Úroveň 

Počet 

žiakov 

PFIČ 

v % 

Úspešnosť EČ 

v % 

Národný 

priemer 

ANJ B1 65 59,00 50,43 57,5 

NEJ B1 17 59,69 34,34 40,3 

RUJ B1 6 35,83 45,02 49,6 

SJL - 87 70,20 42,04 53,4 

 

Výsledky ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

Povinné predmety 

Predmet Spolu 1 2 3 4 5 MS 

nekonali 

Priemer 

predmetu 

Slovenský jazyk a literatúra 87 16 28 35 8 0 1 2,40 

Anglický jazyk  - úroveň B1 66 11 22 30 2 0 1 2,35 

Nemecký jazyk  - úroveň B1 17 4 8 5 0 0 0 2,06 

Ruský jazyk – úroveň B1 6 0 1 2 3 0 0 3,33 

Teoretická časť odbornej 

zložky 

87 17 28 33 9 0 1 2,39 

Praktická časť odbornej 

zložky 

87 21 41 23 2 0 1 2,07 

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky 

Anglický jazyk – úroveň B1 1 0 0 1 0 0 3,0 

Nemecký jazyk – úroveň B1 3 1 1 1 0 0 2,0 
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§ 2. ods. 1 f  

 

Zoznamy študijných a učebných odborov a ich zameranie, ktoré sú 

zaradené v zozname študijných a učebných odborov 

 

2951 M výživa a šport 

2964 H cukrár  

6323 6 hotelová akadémia 

6323 K hotelová akadémia 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 

6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy 

6352 M obchod a podnikanie 

6411 K 01 prevádzka obchodu – vnútorný obchod  

6421 K spoločné stravovanie  

6442 K 01 obchodný pracovník – potravinársky tovar  

6444 H čašník, servírka  

6444 K čašník – servírka 

6445 K kuchár 

6445 H kuchár  

6460 H predavač 
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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 6 hotelová akadémia pre 4. – 5. ročník Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – hotelová akadémia  

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 

15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3-913 

s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým 

ročníkom 

2. 6323 K hotelová akadémia pre 1. – 3.  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 

3. 6352 6 obchod a podnikanie pre 4. ročník Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Podnikanie 

v obchode a cestovnom ruchu – obchod a 

podnikanie 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 

15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3-913 

s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým 

ročníkom 

4. 6324 M manažment reg. cest. ruchu pre 1. – 

3. 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 



 10 

 

 

 

 

 

5. 6329 M 01 obchodné a informačné služby – 

medzinárodné obchodné vzťahy pre 1.- 3.  

ročník 

Štátny vzdelávací program: 63 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Medzinárodné 

podnikanie 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 

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

začínajúc prvým ročníkom 

6. 6444 4 čašník-servírka pre 4. ročník Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – čašník, servírka 4 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 

15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3-913 

s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým 

ročníkom 

7. 6444 K čašník-servírka pre 1. – 3 .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 

8. 6445 4 kuchár pre 4. ročník Štátny vzdelávací program: 64 Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby 

Školský vzdelávací program: Gastronomické 

a hotelové služby – kuchár 4 

Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 

15. júna 2010 pod číslom 2010-9878/21211:3-913 

s platnosťou od 1. septembra 2010 začínajúc prvým 

ročníkom 

9. 6445 K kuchár pre 1. – 3. 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 
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10. 2951 M výživa a šport pre 1.- 3. ročník Štátny vzdelávací program: 29 Potravinárstvo 

Školský vzdelávací program: Výiva a šport – 

zdravý životný štýl 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

Slovenskej republiky dňa 15. januára 2013 pod číslom 

2013-762/1735:1-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 

začínajúc prvým ročníkom 

 

§ 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 30 7 20 57 

DPP 2 - 1 3 

z toho so zníženým 

úväzkom 

3 3 - 6 

ZPS - - 2 2 

Na dohodu 4 - 5 9 

 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

Počet kvalifikovaní nekvalifikovaní spolu Poznámka 

Učiteľov 
38 1 39 - iné ako požadované  vzdelanie 

Majstrov OV 7 - 7  

 

Predmety vyučované  nekvalifikovane 

Počet tried Predmet Počet hodín  týždenných 

1 DEK 2 

3 BIO 1 
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5 PRN 1 

1 BHP 1 

8 KMM, SLK, KAZ 1 

2 PXV 1 

6 TOB, CTB 3 

2 TCJ 5 

2 KDR, SKQ 1 

1 TVZ, CTZ, BAM 1 

3 ZDR 1 

4 INF 2 

 

§ 2. ods. 1 h  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Forma vzdelávania Počet  absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 21 - 

2. atestácia 3 - 

DPŠ 22 - 

Bakalárske štúdium – MOV 7 - 

Vysokoškolské štúdium 39 - 

Špecializačné inovačné štúdium : 

Národné projekty ESF   

Priebežné vzdelávanie MPC 

 

6 

35 

 

- 

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 Počet 

žiakov 

Okresné  

Obvodné 

kolo 

Krajské 

kolo 

Národné 

kolo 

Medzinárodn

é kolo 

Hviezdoslavov Kubín 43 6 - - - 

„Bez jazyka a písma niet kníh“, 

„Bez kníh niet národa“ 

24 2 - - - 

Vansovej lomnička 13 2 - - - 

Recitál 23 2 - - - 

Olympiáda ANJ 13 2 - - - 

Olympiáda NEJ 10 2 - - - 

Popoludnie s cudzími jazykmi 23 - - - - 

Súťaže v oblasti telovýchovy 

a športu  

152 114 8 2 - 

Olympiáda ľudských práv 18 - 1 - - 

Matematická olympiáda 

PANGEA  

31 - - - - 

Matematický klokan 14 - - - - 

Gastronomické súťaže 89 - - 12 9 

SOČ 4 2 2 1 - 

Cena Michala Bosáka 21 - - - 1 

Junior Achievement Slovensko 2 2 2 2 - 

Maturita v knižnici 18 5 - - - 

Súťaž v písaní na PC 29 - - - - 

Zdravotnícka súťaž 10 6 - - - 

„Prelož a zaspievaj“ 12 4 - 4 - 
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Aktivity školy a reprezentácia školy na verejnosti  

  

I. ODBORNÉ: 

1. Prezentačné akcie 

a) v Ľudovej jedálni 

b) v priestoroch školy 

c) mimo priestorov školy 

2. Súťaže 

a) olympiády 

b) odborné gastronomické 

c) odborné ekonomické 

d) matematické 

e) športové 

f) kultúrne     

3. Kurzy (pre žiakov) 

4. Hospodársky týždeň 

5. Junior Achievement Slovensko 

6. Besedy a prednášky 

 

II. PROGAGAČNÉ 

1. Publikačná činnosť 

2. Informačno-propagačné ponuky 

3. Informačné slovné a fotodokumentačné propagačné materiály 

4. Webová stránka školy 

5. Fotodokumentácia 

6. Kronika 

7. Deň otvorených dverí 

 

III. CHARITATÍVNE 

1. Zbierky 

2. Návštevy 

3. Darovanie krvi 

 

IV. KULTÚRNE 

 1. Melody – hudobno- spevácke zoskupenie 

 2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení 

 3. Tematické exkurzie 

 4. Výtvarné a fotografické práce 

 5. Návštevy výstav, múzeí 
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I. ODBORNÉ 

1. Prezentačné akcie 

a) V Ľudovej jedálni:  

- Dni zručnosti 

- Barmanský kurz 

- svadby 

- stužkové slávnosti 

- plesy 

- recepcie 

- slávnostné akcie 

- školské reprezentačné akcie 

- výstava slávnostných tabúľ 

b) v Jedálni Pod Vinbargom  

- Bardkontakt 

- Burza práce (24. 9. 2015) 

- Deň otvorených dverí  

- svadby 

- stužkové slávnosti 

- plesy 

- recepcie 

- slávnostné akcie 

- školské reprezentačné akcie 

- výstava slávnostných tabúľ 

- Predvianočný rout pre rodičov a priateľov IV.H a IV.G (4. 12. 2015) 

- Reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka (22. 1. 

2016) 

- dňa 23. 2. 2016 banket triedy III.G a 25. 2. 2016 banket trieedy III.H 

pre rodičov a priateľov  

- dňa 11. 2. 2016 sa konal školský valentínsky ples študentov 

Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove, organizátormi 

bola III.A trieda pod vedením Mgr. Gracovej, s veľmi dobrým 

ohlasom u študentov  

- dňa 20. 5. 2016 sa konala rozlúčka žiakov končiacich ročníkov 

IV.AC, IV.F, V.H, V.G so školou  

-  rodičovské združenie začínajúcich prvých ročníkov  

- Slávnostné rodičovské združenie pre rodičov – podávanie kávy a 

dezertu I. H 

c) V priestoroch školy 

- Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 

- pre IV.H a IV.G sa dňa 22. 10. 2015 konala prednáška a kurz o 

čapovaní piva s Dr. Pírím a Tinšmidom – zástupcami pivovaru 

TOPVAR, a.s. 
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- dňa 3. 11. 2015 sa uskutočnilo celoškolské rodičovské združenie v 

jedálni Pod Vinbargom za účasti 120 rodičov 

- uskutočnené stužkové slávnosti: 6. 11. 2015 (V.G – Mgr. Bačová), 

13. 11. 2015 (IV.AC - Ing. Akbariová, 20. 11. 2015 V.H – Mgr. 

Mudrová) – na veľmi dobrej úrovni, slávnostné odovzdávanie štužiek 

na Messtkom úrade IV.F trieda Ing. Pochová (18. 11. 2015) 

- slánostná imatrikulácia študentov na Mestskom úrade Bardejov (I.A, 

I.H, I.C) s doplnkovým programom v telocvični HAJA 

- dňa 28. 1. 2016 na škole bola vykonaná preventívno-bezpečnostná 

akcia Policajného zboru v Bardejove v rámci projektu Čisté školy 

(trieda II.H, II.G) – negatívne zistenie 

- dňa 22. 1. 2016 sa konal na škole 7. reprezentačný ples Hotelovej 

akadémie Jána Andraščíka v Bardejove   

- v dňoch 25. – 29. 1. 2016 sa uskutočnil hospodársky týždeň pre 

žiakov III.A (17 žiakov) s lektorkou Ing. Helenou Harausovou, PhD. 

- dňa 10. 3. 2016 sa uskutočnil workshop finančnej gramotnosti pod 

názvom BYŤ FINANČNE GRAMOTNÝM JE "IN"! Študenti 

pripravili pre deviatakov ZŠ deň zameraný na získanie finančných 

vedomostí a zručností. Pozvanie prijalo 13 základných škôl. Víťazom 

prípadovej štúdie sa stala ZŠ Kurima.  

- Konferencia spojená s recepciou – projekt Modré školy (zástupcovia 

z Nórska) 

- PČ OZ MS  

- Deň otvorených dverí 

- Imatrikulácia prvákov 

- Deň učiteľov 

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

a múčnika 

d) Mimo priestorov školy 

- účasť žiakov II. ročníka študijného odboru hotelová akadémia na 

prednáške o zdravej výžive v ZŠ Zborov – ochutnávka jedál, 

prezentácia zdravej výživy, dňa 27. 10. 2015 III. ZŠ Bardejov na 

Wolkerovej ulici 

- na slávnostnom galavečeri v Senci vyhlásili laureátky ankety ženská 

futbalová Jedenástka roka 2015. V kategórii Talent roka získala 

najviac hlasov Mária Mikolajová, žiačka Hotelovej akadémie Jána 

Andraščíka odboru výživa a šport. 

- ocenenie Pedagóg roka 2016 - Ocenenie Sophista pro regione 2016 si 

dňa 20. 6. 2016 z rúk predsedu PSK MUDr. Chudíka prevzala 

kolegyňa Ing. Renáta Akbariová  

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

hosťa“ (Kačmaríková) 
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- slávnostné prijatie študentov prvých ročníkov na mestskom úrade v 

Bardejove  a imatrikulácia študentov (I.A, I.H, I.C) a realizované 

aktivity žiakmi III.A,  

- ukážky miešania nápojov, príprava miešaných nápojov a free style 

v reštauračných zariadeniach v Bardejove a v Bardejovských 

Kúpeľoch 

 

2. Súťaže 

a) Olympiády 

- Školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa dňa 15.12.2015 zúčastnilo 

13 žiakov. Študenti súťažili v dvoch kategóriách 2A a 2B, kde preukázali 

svoje vedomosti a zručnosti. Súťažiaci boli otestovaní nielen z gramatických 

aspektov jazyka, ale museli preukázať aj svoje komunikačné zručnosti v 

dialógu s komisiou či pri opise obrázku.   Najlepšie výsledky v kategórií 2A 

dosiahli: 

- 1. miesto Ľudmila Potičná I.C 

- 2. miesto Lukáš Katinger II.G  

- 3. miesto Simona Kalakajová I.A 

 

- Najlepšie výsledky v kategórií 2B dosiahli: 

- 1. miesto Nikola Dreveňáková IV.H  

- 2. miesto Eva Ševcovová II.G  

- 3. miesto Alexandra Štefanovová 

 

- Olympiáda v nemeckom jazyku sa konala 16. decembra 2015. Školského kola 

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

Porotu tvorili a odpovede hodnotili Mgr. Mária Mudrová, Mgr. Anna Bačová 

a Mgr. Magdaléna Regulová. Úlohy pre súťažiacich pozostávali z posluchu 

textu s porozumením, čítania textu, popisu obrázka a konverzácie na zadanú 

tému. Po úspešnom priebehu v priateľskej a milej atmosfére sa na stupne 

víťazov nakoniec postavili títo úspešní jazykoví olympionici:  

- Kategória 2A: 

- 1. miesto – Vanesa Stašeková II.A 

- 2. miesto – Anna Virgalová II.H 

- 3. miesto – Klaudia Vargovčíková I.C 

 

- Kategória 2B : 

-  1. miesto – Martina Zakuťanská III.G  

-  2. miesto – Boris Čech V.H 

-  3. miesto – Natália Bebková V.H 

 

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

výrazného umiestnenia. 
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- Olympiáda ľudských práv – sa konala 17. 12. 2015, zúčastnilo sa jej 18 

žiakov, umiestnenie: 

- 1. miesto Ľuboslava Hankovská II.A  

- 2. miesto Eva Semanišinová II.A 

- 3. miesto neudelené 

- Dňa 4. 2. 2016 sa zúčastnila študentka II. A triedy Ľuboslava Hankovská v 

Prešove krajského kola olympiády ĽP na 20. mieste, ako jedna z najlepších 

medzi SOŠ po gymnáziách. 

 

- dňa 1.12.2015 sme organizovali ďalší ročník recitačnej súťaže v prednese 

poézie v cudzích jazykoch „Popoludnie s cudzími jazykmi“. Súťažili žiaci v 

nemeckom a anglickom jazyku a na spestrenie odzneli aj ukážky v ruskom 

jazyku. Porota zložená z dvoch pedagógov a jedného žiaka vytvorená osobitne 

pre NJ a AJ rozhodla nasledovne, umiestnenie: 

Anglický jazyk: 

1. miesto – Alexandra Štefanovová (III.A) 

2. miesto – Eva Ševcovová (III.G) 

3. miesto – Eva Semanišinová (II.A) 

Nemecký jazyk: 

1. miesto – Martina Zakuťanská (III.G) 

2. miesto – Beáta Koncová (IV.G) 

3. miesto – Natália Bebková (V.G) 

- dňa 12. 1. 2016 mala HAJA usporiadať 26. ročník obvodného kola olympiády 

v nemeckom jazyku – pre obvod BJ, SĽ, SK, SP. Avšak pre nízky počet 

prihlásených súťažiacich sa olympiáda konala v Prešove. Žiaci HAJA: 

Stašeková II.A sa umiestnila na 2. mieste za obvod Bardejov a Martina 

Zakuťanská (III.G) na 3. mieste v za obvod Bardejov, avšak nepostúpili do 

krajského kola. 

- - dňa 14. 1. 2016 usporiadala HAJA 26. ročník obvodného kola olympiády v 

anglickom jazyku – pre obvod BJ, SĽ, SK, SP. Počet zapojených študentov v 

jednotlivých kategóriách spolu bol 35, žiaci školy (Dreveňáková V.H, Potičná 

Ľudmila I.C) sa neumiestnili na popredných miestach. 

- recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička sa konalo dňa 

25. 2. 2016, účasť Lucia Halecká (V.G) – 3. miesto, Zuzana Novotná 

recitovala v kategórii, ktorá nevyhodnocovala poradie   

- dňa 31. 5. 2016 sa konala súťaž v okresnej knižnici Dávida Guttgesella 

Bardejov „Maturita v knižnici“, umiestnenie našej školy 4. miesto  

b) Odborné – gastronomické 

- dňa 9. a 10. 11. 2015 sa študentka Karin Popovcová zúčastnila medzinárodnej 

somelierskej súťaže v Leviciach - Michalstar 2015 v Astrum Laus Hotel 

(MVDr. Dubivská)   

- 12.11.2015 sa v Prešove konal 23. ročník súťaže EUROCUP 2015  - 

medzinárodna barmanská súťaž juniorov Eurocup 2015, tím školy tvorili 

mladé barmanky – hotelierky: piatačka Miriama Fornadeľová a tretiačka 
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Martina Maníková. Barmanskú súťaž organizovala už po 23-krát Hotelová 

akadémia v Prešove. Najlepší Before dinner cocktail namiešala Miriama 

Fornadeľová, študentka V.H s víťazným nápojom Ginger secret. Miriama 

zároveň získala 1. miesto v kategórii jednotlivcov a stala sa tak absolútnou 

víťazkou Eurocupu 2015. V rámci tohtoročného 23. ročníka EUROCUPu v 

Prešove sa po prvy krát konala súťaž Slovak barista cup junior, kde si 

vyskúšali svoje zručnosti i naši baristi – Karin Popovcová a Alojz Dinis. 

Súťaž pozostávala z dvoch častí. V 1.časti pripravovali baristi 2 espressa, 2 

cappuccina a voľné miešané nápoje, ktorých základom bolo espresso. V 

druhej časti bolo úlohou súťažiacich zložiť a nastaviť mlynček na kávu. 

- HA JA BJ – umiestnenie v I. pásme 

- HA JA BJ – za III. miesto v kolektíve družstiev 

- Miriama Fornadeľová – za I. miesro Before dinner cocktail 

- Miriama Fornadeľová – za I. miesto v kategórii jednotlivcov  

- Miriama Fornadeľová – za umiestnenie v I. pásme 

- Martina Maníková – za umiestnenie v II. pásme 

- Dňa 25.11.2015  sa na pôde Hotelovej akadémie Jána Andraščíka konal 5. 

ročník somelierskej súťaže. Je to školská súťaž, v ktorej si svoje zručnosti 

overia študenti 3. ročníka odboru hotelová akadémia v príprave a servírovaní 

rôznych druhov nápojov. Súťažilo sa v troch disciplínach:  

-  a) príprava flambovanej kávy 

-  b) príprava miešaných nápojov 

-  c) otváranie šumivého a červeného vína. 

Víťazi somelierskej súťaže : 

Absolutný víťaz – Mária Stupjanská III.H 

Príprava Long drink – Maníková Martina III.H 

Príprava Short Drink – Stanislav Kost – III.H 

Otváranie červeného vína - Michaela Ištoňová – III. G  

Otváranie šumivého vína – Patrícia Holodová III.H 

Svoje zručnosti študenti odprezentovali pred verejným publikom, hlavne 

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

našej škole. 

- 9. marca 2016 škola zorganizovala 3. ročník baristickej súťaže Bardejovský 

barista. Tentokrát bola spoluorganizátorom súťaže Academy of coffee s 

odborným garantom p. Oldřichom Holišom. Súťaž bola zaradená do sérií 

baristických súťaží „Slovak barista cup junior 2016“. Spolu súťažilo 17 

súťažiacich z celého Slovenska a tiež z Poľska. Súťažiaci si sily zmerali v 

nastavovaní mlynčeka, prípravy dvoch espressies, dvoch cappuccín a dvoch 

voľných nápojov. Na celkovú správnosť výsledkov a plynulosť súťaže 

dohliadali: coffeológ Oldřich Holiš, technickí komisári Kamil Kováč a 

Oldřich Holiš ml., degustační komisár Jozef Nemeth a riaditeľka Academy of 

coffee p. Nikoleta Šalmíková. 



 20 

 

 

 

 

 

- Účasť na súťaži v Poľsku „KONKURS - STOŁY WIELKANOCNE“ (Zespół 

Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka v Dębicy) – sa konala dňa 22. 3. 2016, 

naše družstvo získalo diplom za najlepšei sladké jedlo a za najbohatší stôl 

- X. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže Cassovia cup Košice sa konal v 

dňoch 21. a 22. 3. 2016. Súťaž organizovala Hotelová akadémia v Košiciach. 

Zučastnilo sa jej 29 družstiev, t. j. 58 súťažiacich. V kategórii Klasic Junior 

barman našu školu reprezentovali dve študentky Martina Maníková (III. H) a 

Natália Nováková (II. G). Pod vedením učiteliek odborných predmetov si 

prípravili dva drinky, ktoré namiešali na súťaži pod prísnym dohľadom 

komisárov, ktorí ohodnotili ich zručnosť a vyzdvihli ich techniku miešania. 

Výsledky: Natália Nováková – získala 3. miesto a Martina Mihaľová -  získala 

diplom za účasť. 

- 27. 4. 2016 súťaž v dekoratívnom vyrezávaní do ovocia a zeleniny – Carpatia 

Carving Cup 2015 vo Svidníku – zúčastnili sa žiačky Chudíková (III.H) – 

umiestnila sa v striebornom pásme, Hermanovská (III.G) umiestnila sa v 

bronzovom pásme v silnej konkurencii 

c) Odborné – ekonomické 

- - dňa 3. 3. 2016 sa konala súťaž v písaní na PC, táto súťaž pozostáva z 10 

minútového odpisu textu na presnosť a rýchlosť. Prebehla v dvoch 

kategóriach. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov z tried I. A, II. G, II. H (v 1. 

kategórii) a 15 žiakov z tried II. A, III. A, III. G, III. H (v 2. kategórii). Na 

prvých troch miestach v 1. kategórii sa s nasledujúcimi výsledkami umiestnili 

títo žiaci: 

1. miesto  Uhrinková Katarína II. H  

2. miesto  Kusavová Zuzana II. G  

3. miesto  Sobeková Stanislava  I. A  

Kritériám súťaže ešte vyhovelo 6 prác.   

Na prvých troch miestach v 2. kategórii sa s nasledujúcimi výsledkami 

umiestnili žiaci:   

1. miesto  Knapová Daniela III. A  

2. miesto  Semanišínová Eva II. A  

3. miesto  Maťašová Timea II. A  

Kritériám súťaže ešte vyhovelo 9 prác. 

- 4. marca 2016 sa konalo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. 

Víťazná práca s názvom Stopy remeselníckej minulosti, ktorej autorkami sú 

žiačky II. A triedy Eva Semanišínová a Zuzana Terazová, postupuje do 

krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 8. 4. 2016 v Sabinove. 

- dňa 8. apríla 2016 sa žiačky odboru manažment regionálneho cestovného 

ruchu zúčastnili prehliadky súťažných prác v krajskom kole Stredoškolskej 

odbornej činnosti. Evka Semanišinová a Zuzka Terazová, II. A - získali 2. 

miesto a postupili do celoštátneho kola SOČ s názvom práce Stopy remeselnej 

minulosti.  
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- dňa 28. 4. 2016 sa uskutočnilo celoslovenské kolo SOČ v Bratislave. Eva 

Semanišínová prezentovala svoju prácu Stopy remeselnej minulosti prácu, s 

ktorou sa umiestnili na 4. mieste. 

- Na X. ročníku medzinárodnej slovensko-českej súťaže dňa 8. 4. 2016 

"BOSÁKOVA CENA 2015/16" našu školu reprezentovala úspešná finalistka 

Ľubka Hankovská. Obsadila 4.miesto., podnikateľský zámer, Podpora 

domácich remesiel -Rezbárstvo 

- dňa 26. 4. 2016 výstavisko Nitra súťaž Mladý tvorca 2016 – celoštátna súťaž 

TOP turistická destinácia regiónu 2016 – 1.miesto a cena ministra dopravy 

(Pochová, Michalčinová, Paľuriková, Olejárová)  

d) Matematické (prírodovedné) 

- matematická olympiáda Pangea – celoslovenská súťaž. Matematická 

olympiáda pre stredné školy. Zúčastnili sa jej študenti 1., 2. a 3. ročníkov. 

Nezískali však potrebný počet bodov na postup do medzinárodného kola.  

- matematický klokan – celoslovenská súťaž, zúčastnilo sa 9 študentov z 1. a 2. 

ročníka. Neumiestnili sme sa medzi 20 % najlepších riešiteľov. Žiaci dostali 

diplomy za účasť.  

- dňa 19. 5. 2016 sa v Bardejove na Radničnom námestí konala Územná súťaž 

SČK - DPP pre žiakov stredných škôl bardejovského a staroľubovnianskeho 

okresu. Školu reprezentovali žiaci: Lukáš Novotný, Adriana Leňová, Beáta 

Šutorová z II. A triedy, Chiara Benková-Rybárová z I. A triedy a Denisa 

Mochnacká z II. F triedy. Umiestnili sa na 4. mieste. 

e) Športové 

- 03.09.2015 - účelové cvičenie pre II. ročníky II.A,II.H,II.G,II.C,II.F 

- 04.09.2015 - účelové cvičenie pre I. ročníky I.A, I.H,I.C 

- zrealizovaný v mesiaci september 2015 (9. 9. 2016 – 11. 9. 2016), žiaci ktorí sa 

nezúčastnili, ho budú konať v nasledujúcom šk. roku 2016/2017 

- okresné kolo v cezpoľnom behu (1. 10. 2015) – družstvo HA JA Bardejov na 2. 

mieste 

- plavecký kurz pre žiakov druhých ročníkov v čase od 12. – 16. 10. 2015 

- študenti odboru výživa a šport (II.F) zorganizovali stolnotenisový tuznaj pre 

žiakov školy (9. 11. 2015)   

- 16.11.2015 sme organizovali  okresné kolo vo futsale chlapcov SŠ. Naši 

chlapci v ňom obsadili pekné 4. miesto. 

- piatok 4.12.2015 sa 11 družstiev zúčastnilo už 3.ročníka mikulášskeho turnaja 

tried vo futsale. Víťazmi sa stali žiaci I.A triedy, za nimi skončili III.A, II.F a 

IV.G trieda. 

- dňa 17. 12. 2015 sa žiaci zúčastnili volejbalového turnaja dvojíc, dňa 21. 12. 

2015 floorbalové turnaja družstiev 

- v týždni od 11. 1. – 15. 1. 2016 sa konal lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 

II. ročníkov, zúčastnených 45 žiakov, miesto konania Malinô Brdo – 

Ružomberok, s dobrým ohlasom u žiakov, Miesto: v lyžiarskom stredisku 

Malinô Brdo Ski & Bike Ružomberok 
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- Prax III.A treidy študijného odboru VaŠ v NsP Sv. Jakuba Ambulancia 

fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (13. 1. 2015, 20. 1. 2015, 3. 2. 

2015) 

- obvodné kolo žiakov v stolnom tenise dňa 23. 2. 2016 na SSOŠ Bardejov – 

družstvo chlapcov sa umiestnilo na 3. mieste 

- obvodné kolo dievčat v basketbale dňa 25. 2. 2016 na GLS Bardejov – 

družstvo dievčat sa umiestnilo na 3. mieste 

- obvodné kolo vo florbale dňa 29. 2. 2016 na SPŠ Bardejov – družstvo 

chlapcov sa umiestnilo na 4. mieste 

- športové súťaže: dňa 14. 3. 2016 sa konalo OK v basketbale chlapcov –turnaj 

sa konal v ŠH Mier, naši chlapci po dobrých výkonoch obsadili 4. miesto. Dňa 

23. 3. 2016 sa konalo OK vo volejbale chlapcov SŠ – naši chlapci po dobrých 

výkonoch obsadili 4. miesto. Dňa 31. 3. 2016 sa konalo OK vo volejbale 

dievčat SŠ – dievčatá po dobrých výkonoch obsadili  5. miesto.  

- športové súťaže: dňa 6. 4. 2016 sa konalo OK v hádzanej študentov stredných 

škôl v ŠH Mier. Naši chlapci po dobrých výkonoch obsadili 3. Miesto. Dňa 

20. 4. 2016 sa uskutočnil turnaj okresného kola vo  futbale chlapcov. Turnaj sa 

konal na mestskom štadióne. Naši chlapci po dobrých výkonoch obsadili 4. 

miesto. 

- dňa 5. 5. 2016 sa na škole uskutočnil volejbalový turnaj tried, ktorý 

organizovali žiaci I.A triedy odbor výživa a šport v spolupráci s učiteľmi TSV. 

Turnaja sa zúčastnilo 9 tried: I.A, I.H, II.F, II.G, III.A, IV.AC, IV. G, IV.H, A 

V.H. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Zápas o 3. miesto hrali II.G a I.H, 

kde II.G trieda vyhrala 2:0 na sety. Finále hrali triedy II.F a III.A. Víťazom sa 

stala triedy II.F, ktorá vyhrala 2:1 na sety a získala pohár riaditeľky školy a 

sladkú tortu.   

- dňa 24. 5. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo v atletike žiakov SŠ  v Prešove. 

Našu školu reprezentovali žiaci z I.H triedy: 

Patrik Helmanovský  - hod oštepom - 44,05 m - I. miesto, 

Marek Herstek - skok do diaľky –  649 cm - II. miesto, beh na 200 m –  23,80 s 

- I. miesto. 

- v roku 2016 prebiehajú Olympijské festivaly Slovenska pod heslom 

„RÝCHLEJŠIE, VYŠŠIE, SILNEJŠIE, ČESTNE A V PRIATEĽSTVE“. Dňa 

30.05.2015 sme v našej škole uskutočnili športové aktivity pre žiakov školy. 

Formou prezentácie sa žiaci dozvedeli viac o starovekých a novovekých OH a 

o symboloch, ceremoniáloch, princípoch a hodnotách OH. 

- Exkurzia pre študijný odbor výživa a šport v posilňovniach v Bardejove  

f) Kultúrne 

- dňa 26. 10. 2015 sa uskutočnilo podujatie ku dňu školských knižníc v školskej 

knižnici s názvom „Bez jazyka a písma niet kníh“, „Bez kníh niet národa“ za 

účasti 25 žiakov 

- dňa 25. 9. 2015 sa žiaci V.G, II.A zúčastnili v rámci aktivity EDJ divadelného 

predstavenia Frankestein v anglickom jazyku (Košice) 
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- 28.10.2015 učitelia anglického jazyka vyhlásili súťaž o najkrajšiu 

halloweensku tekvicu pri príležitosti dňa zážitkového vyučovania na tému 

Halloween. 3.miesto získali tekvice z dielne II.H triedy, 2.miesto získala III.A 

trieda a 1.miesto získala tekvica zo IV.F triedy 

- študenti sa rozlúčili so starým  kalendárnym rokom výborne pripraveným 

programom - Vianočná akadémia, ktorý zorganizovala Mgr. Gracová so žiakmi 

končiacich ročníkov, 

- dňa 11. 2. 2016 sa konal školský ples študentov Hotelovej akadémie Jána 

Andraščíka v Bardejove, organizátormi bola III.A trieda pod vedením Mgr. 

Gracovej, s veľmi dobrým ohlasom u študentov 

- recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička (49. ročník) sa 

konalo dňa 25. 2. 2016, účasť Lucia Halecká (V.G) – 3. miesto, Zuzana 

Novotná recitovala v kategórii, ktorá nevyhodnocovala poradie   

- Hviezdoslavov Kubín 2016 - školské kolo interpretačnej súťaže v prednese 

poézie a prózy. Dňa 17.3.2016 sa po triednych kolách uskutočnilo v 

priestoroch školskej knižnice aj školské kolo interpretačnej súťaže 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN.  Zúčastnilo sa ho 26 súťažiacich. Jednoznačne 

prevážila recitácia básnických textov – 24 študentov. Porota zložená z 

vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry hodnotila výber textov, jazykovú 

úroveň, zvládnutie textu spamäti a celkový umelecký dojem. Pri vyhodnotení 

ocenila primeranosť výberu, dobrú jazykovú a výbornú umeleckú úroveň 

prednesov. 

Víťazi školského kola 2016: 

Poézia: 

1. miesto Martina Zakuťanská 3. G, Martina Hricková 3. G 

2. miesto Lucia Halecká 5. G, Dominika Švrlingová 4. G 

3. miesto Martina Paňková 4. F 

Próza: 

3. miesto Martina Hanišová 4. G (1. a 2. miesto neudelené) 

- dňa 23. 3. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v HOS 

Bardejov, žiačka Martina Zakuťanská z III.G sa umiestnila na 2. mieste v 

kategórii poézia. 

- v celoškolskej súťaži „TOP TRIEDA“ sa na prvom mieste umiestnila I.H, na 

druhom II.A a na treťom mieste IV. H trieda. I.H trieda bola finančne 

odmenená 

- do galérie „NAŠI ÚSPEŠNÍ“ sme z končiacich ročníkov podľa kritérií 

hodnotenia vybrali troch žiakov, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala žiačku 

V.H triedy Miriam Fornadeľovú zo študijného odboru hptelová akadémia za 

výborný prospech, účasť a umiestnenie na odborných gastronomickýxh 

súťažiach. 

 

3. Kurzy  
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- v čase od 9. 9. – 11. 9. 2015 sa konal pre žiakov III.A, III.H, III.G, III.F triedy 

kurz na ochranu života a zdravia, podľa organizačného zabezpečenia a podľa 

učebných osnov KOŽaZ  

- v dňoch 2. - 6. novembra 2015 sa 23 študentov (II.H, II.G) zúčastnilo na 

barmanskom kurze, učili sa umeniu barmanov. Touto výukou ich krok za 

krokom viedli lektori - členovia Slovenskej barmanskej asociácie Milan Šefc, 

predseda Sekcie tatry a Ján Šuchta, viceprezident SkBA. Lektori učili 

študentov nielen miešať nápoje, ale odovzdávali im aj svoje bohaté skúsenosti 

v oblasti barmanstva, ktoré nadobudli doma i v zahraničí. Absolventi kurzu si 

osvojili všetky techniky miešania aj zdobenia alkoholických a nealkoholických 

koktejlov. Úspešní absolventi po záverečnej skúške získali medzinárodný 

certifikát, ktorý platí vo všetkých členských krajinách IBA a rozširuje im 

možnosti uplatnenia sa v oblasti gastronómie. 

- 30 študentov školy (5 z V.H, 18 z II.A, 4 zo IV,H, 2 z III.H) absolvovali dňa 7. 

12. 2015 animátorsky kurz s lektorom spoločnosti Stageman S. Pačutom, s 

veľmi dobrými ohlasmi, získali zároveň certifikát v slovenskom a anglickom 

jazyku, boli zaradení do databázy animátorov spoločnosti Stageman, ktorí sa 

môžu uchádzať v budúcnosti o voľné pracovné miesta, šéftréner animátorov 

Event manažér v spoločnosti OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN Slavomír 

Pačuta   

- v dňoch 7. - 8. marca 2016 sa konal baristický kurz, ktorého sa zúčastnilo 25 

žiakov. Školiteľmi boli lektori z akreditovaného školiaceho strediska Academy 

of Coffee. Kurz bol zameraný na získanie a nácvik praktických zručností pri 

nastavovaní kávového mlynčeka, na získavanie praktických zručností pri 

príprave espressa a správne napeneného cappuccina. Spestrením kurzu boli 

ukážky a nácvik latte art. Po absolvovaní písomného testu a praktického 

preskúšania žiaci dostali certifikát platný vo všetkých členských štátoch SkBA. 

Kurz bol hodnotený veľmi pozitívne zo strany žiakov aj pedagógov. 

- v čase od 2. 5. do 5. 5. 2016 sa konal kurz senzorického hodnotenia  pre II.F 

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

- v dňoch 8. 6. – 11. 6. prebiehal na škole Kurz sprievodcu cestovného ruchu pre 

Strednú odbornú školu podnikania a služieb na vidieku (Michalčinová), 

uskutočnila sa ústna a písomná časť skúšky, 8 absolventov získalo osvedčenie 

sprievodcu cestovného ruchu s celoštátnou platnosťou, ktorý je platný so 

získaným vysvedčením o maturitnej skúške 

- jednoduché a podvojné účtovníctvo na PC – 15 úspešných žiakov IV.AC, V.H, 

V.G získalo certifikát KROS v programe Omega za úspešne vykonanú 

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

 

4. Hospodársky týždeň 

- v dňoch 25. – 29. 1. 2016 sa uskutočnil v priestoroch Ľudovej jedálne 

hospodársky týždeň pre žiakov III.A (17 žiakov) s lektorkou Ing. Helenou 
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Harausovou, PhD. MPC PO Ing. Heleny Harausovej, PhD. s dobrým ohlasom 

u žiakov, študenti študijných odborov MRCR a OaIS so zameraním na MOV 

prijímali manažérske rozhodnutia vo fiktívnych firmách, navzájom si 

konkurovali a svoju prácu na záver vyhodnotili na Valnom zhromaždení, 16 

študentov získalo certifikáty 

 

5. Junior Achievement Slovensko 

- Dominika Šinaľová a Beátka Šútorová, žiačky 2. ročníka odboru manažment 

regionálneho cestovného ruchu sa aj tento školský rok zapojili do súťaže s 

názvom Môj projekt pre región, ktorého garantom je n. o. Junior Achievement 

Slovensko. Ďievčatá nahrali videovizitku, v ktorej odbornú porotu oboznámili 

s ich nápadom, ako zviditeľniť svoje región pre turistov. Svojmu projektu dali 

názov Po stopách remeselníckej minulosti. Umiestnili sa v krajskom kole na 1. 

mieste a postupujú do celoslovenského kola, ktoré bude dňa 9. 6. 2016 v 

Banskej Bystrici. 

- dňa 9. 6. 2016 sme sa úspešne prebojovali z celkového počtu 30 prác žiakov 

stredných škôl do finále v súťaži Môj nápad pre región. V celoslovenskom 

finále Môj projekt pre región 2016 v Banskej Bystrici si žiačky II. A triedy 

Dominika Šinaľová a Beátka Šutorová pred odbornou porotou zloženou z 

pracovníkov SACR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR obhájili svoj projekt a získali 2. miesto. Súťaž projektov študentských 

tímov vzdelávacieho programu Junior Achievement Podnikanie v cestovnom 

ruchu je postavená na prezentácii konkrétneho projektu v cestovnom ruchu, 

ktorý súťažný tím pripravil a zrealizoval sám alebo s pomocou spolužiakov. 

Základným cieľom je podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a 

komunikačných zručností žiakov, ktoré sú potrebné v každej oblasti 

spoločenského a pracovného života, a taktiež sú dôležitým predpokladom pre 

úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce. 

 

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

- zrealizované prednášky: V.H a V.G (9.9.2015) s pracovníkmi EURES, ktorí 

informovali žiakov o možnostiach zamestnanosti v zahraničí. Upozornili na 

webovú stránku, kde môžu hľadať informácie, čo majú robiť po skončení 

štúdia na strednej škole, 

- 4. 9. 2015 – ÚC – 1.A, C, H – integrácia žiakov prvého ročníka do školy – 

spoznávanie sa s triednym učiteľom a navzájom 

- 5. 9. 2015 – pri príležitosti Medzinárodného na povedomia o fetálnom a 

alkoholovom syndróme prednáška s Bc. J. Múllerovou z RÚVZ v Bardejove – 

V.H, G 

- dňa 6. 10. 2015 sa uskutočnila prednáška na tému Fajčenie, alkohol a drogy s 

p. Zbyňovskou pre triedu II.F, I.A VaŠ, III.G, dňa 20. 10. 2015 psychosociálny 

výcvik v IV.G triede, 
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- prednáška so zástupcami EURES (úradu práce) pre žiakov V.H a V.G triedy o 

možnostiach zamestnania v zahraničí, informovanie o webovej stránke a 

pokynoch čo robiť po skončení štúdia na strednej škole, s predstaviteľmi VLK 

– pracovnikmi mimovládnej organizácie (12.10.2015) pre I.A a I.H – 

oboznámenie s činnosťou organizácie, cieľom, ktorým je záchrana lesov v 

pôvodnom stave ako sme lesy získali od predkov, ako aj o význame ochrany 

životného prostredia a premietnutie prezentácie o organizácii a význame lesov, 

- „Som človek nie farba“ pre študentov I.A triedy (Benková Rybárová z 

CPPPaP) s cieľom prioblíženia vzťahov medzi ľuďmi a upozorniť na 

spoznávanie kultúr a nebezpečenstva rasizmu,   

- prednáška s predtaviteľmi INTERSTUDY (27. 10. 2015) pre V.H, V.G, 

IV.AC, I.A, II.A, III.A o univerzitnom štúdiu v zahraničí 

- besedy: 11. 11. 2015 OÚ ŽP Bardejov – Voda, odpady, separácia odpadu (I.H), 

IV.AC a IV.G dňa 23. 11. 2015 o pohlavných chorobách, dňa 24. 11. 2015 o 

kriminalite mládeže II.A a II.H s p. Valkučákom,  dňa 30. 11. 2015 pre IV.AC 

OaP s pracovníkmi Živnostenského úradu Bardejov 

- profesionálna orientácia žiakov: III.A a IV.G (13. 11. 2015) 

- dňa 13. 11. 2015 sa konala prednáška o mediálnej výchove s bývalým 

absolventim a študentom PU v Prešove Patrikom Semanekom v V.H a V.G 

triede 

- prednáška o animačných aktivitách v cestovnom ruchu sa konala dňa 13. 11. 

2015 so S. Pačutom pre II.A, IV.H triedu 

- besedy: 3. 12. 2015 v I.H triede s Benka – Rybárovou Sebapoznanie, 8. 12. 

2015 pre III.A a II.A o Doprave - Mgr. Jozef Harničar, Obchodovanie s ľuďmi 

s Benka – Rybárovou pre III.G, 9. 12. 2015 o HIV a AIDS pre II.A a I.H s 

MUDr. Müllerovou z RUVZ, 

- dňa 21. 12. 2015 žiaci IV.H triedy s pracovníkom CPPPaP Mgr. Trembáčom 

vypracovali testy profesionálnej orientácie 

- prezentácia VŠ hotelovej z Prahy dňa 8. 2. 2016 pre študentov končiacich 

ročníkov 

- dňa 8. 3. 2016 sa konala beseda so zástupcami Fakulty manažmentu Prešovskej 

univerzity v Prešove pre študentov končiacich ročníkov V.H, V.G, IV.AC   

- Beseda spojená s ponukou práce v Resort Hotel Kormorán a Resort Hotel Lipa 

pre študentov končiacich ročníkov sa konala dňa 18. 3. 2016  

- besedy: dňa 8. 3. 2016 sa pre II.A a dňa 10. 3. 2016 pre II.H uskutočnila beseda 

s p. Jarinom na tému Samospráva, dňa 23. 3. 2016 sa uskutočnila v I. A triede 

prednáška spojená s besedou k trestnej činnosti s príslušníkom policajného 

zboru v Bardejove npor. Mgr. Mariánom Valkučákom pod názvom " 

Kriminalita a delikvencia mladistvých". 

- dňa 23.3.2016 žiaci II.G triedy pod odborným dohľadom psychológa pána  

Mgr. T. Trembáča z CPPPaP v Bardejove absolvovali psychosociálny výcvik v 

trvaní piatich vyučovacích hodín. Cieľom výcviku bolo naučiť sa vzájomne 

medzi sebou komunikovať, správať sa ohľaduplne, vedieť vyjadriť svoj názor, 

ale aj počúvať druhých a akceptovať ich. 
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- 12. 4. 2016 sakonala prezentácia projektu KNB Mladí filantropi pre študentov 

ŽŠR 

- dňa 15.4.2016 pre III.A a II.H p. Valkučák – Obchodovanie s ľuďmi, dňa 

21.4.2016 Benková – Rybárová pre I.A Výchova k manželstvu a rodičovstvu, 

dňa 26.4. 2016 pre študentov II. ročníkov s ruským prednášajúcim p. Nikolaj 

Chirkov o jeho rodnom kraji - Jakutsku, dňa 27. 4. 2016 pre I.A a I.H o 

Požiarnej ochrane a prevencii s pánom Chmurovičom, dňa 29. 4.2016 pre III.A 

přednáška z OZ MY MAMY – týranie na ženách    

- dňa 13. 4. 2016 (pre V.H, IV.F) a dňa 18. 4. 2016 (pre V.G a IV.AC) sa konala 

prednáška o finančnej gramotnosti pre študentov končiacich ročníkov 

- dňa 5. 5. 2016 sa uskutočnila prednáška s PhDr. Stašákovou pre I.C Zásady 

slušného správania a komunikácia 

- dňa 23. 5. 2016 bola zrealizovaná v našej škole veľmi zaujímavá a poučná 

prednáška s protidrogovou tematikou: „Pravda o drogách“ s pánom Petrom 

Remperom z organizácie SLOVENSKO BEZ DROG. 

- Dňa 15. 6. 2016 sa uskutočnila na našej škole prednáška „Informácie pre 

budúcich rodičov o povinnom očkovaní detí“,  pre žiakov IV. G a IV. H triedy. 

Pracovníčky RÚVZ formou prednášky, besedy a práce v skupinách 

vysvetľovali a odpovedali žiakom na otázky týkajúce sa  povinného očkovania. 

- 8. 12. 2015 – odborná prednáška na tému cestná nákladná doprava, p. Harničar, 

triedy II. A, III. A 

- Živnostenské podnikanie, IV.AC, p.Kučeravá         

- Beseda s pracovníkom obvodného  a mestského úradu životného prostredia so 

zameraním na  ochranu vodných zdrojov p. Malecovou – 1.H       

- Beseda s pracovníkom obvodného  a mestského úradu životného prostredia. so 

zameraním na separáciu  odpadov - s p. Kapcom– 1.H   

- Beseda s príslušníkom  hasičského zboru p. Chmurovičom o protipožiarnej   

ochrane  1.A,1.H,1.C        

- Dňa 22.4.2016 sa konala beseda   o obchodovaní s ľuďmi  pre žiakov 1.H   

s pracovníčkou CPPP  v Bardejove  p. Kukulskou.   Žiaci sa oboznámili  

s problematikou obchodovania s ľuďmi                                                                                    

- na škole bola vykonaná 2 xpreventívno-bezpečnostná akcia Policajného zboru 

v Bardejove v rámci projektu Čisté školy – negatívne zistenie 

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

              

II. PROPAGAČNÉ 

 

1. Publikačná činnosť 

- v miestnej a regionálnej tlači, v Bardejovských novostiach:  

- Inovácia vzdelávacích programov Plynulo do nového školského roka 

- Príbeh prekladateľskej a interpretačnej súťaže Víly z Bardejova na 2. 

Mieste 
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- Hotelová akadémia prezentovala balík odborov 

- Absolútna víťazka medzi barmanmi juniormi Trojnásobné víťazstvo školy 

- Pedagóg pedagógovi, stredoškolák predškolákovi Výživné myšlienkové 

mapy podporila Komunitná nadácia 

- Ako vyzerá deň animátora? 

- Projekt pre región - V cestovnom ruchu opäť medzi najlepšími 

- Talentované študentky na SOČ - Postúpili do celoslovenského kola 

- Cassovia cup 2016 - Hotelierky na súťaži barmanov 

- Mladí tvorcovia - absolútni víťazi -     Bardejov – Top turistická destinácia 

- Slovak barista cup  - korektúry a štylizácia 

- v novinách ECHO: 

- Deň s Hotelovou akadémiou Jána Andraščíka Koncert zručností 

- Trojnásobné víťazstvo školy 

 

2. Informačno-propagačné ponuky  

- Reklama Hotelovej akadémie J. Andraščíka   

- Informačné slovné a fotodokumentačné propagačné matariály 

- Príprava panelov:  Gastroakcie                                                                                             

- Brožúra – charakteristika študijných odborov 

- propagačné tabule na DOD 

- ponuka Ľudovej jedálne a Jedálne Pod Vinbargom 

 

3. Informačné, slovné a fotodokumentačné propagačné materiály (Reklamné letáky 

o škole) 

- Podklady do BTV  

- Pozvánka na DOD  a reprezentačný ples HA JA v Bardejovských novostiach  

- Spolupráca na Vianočnom blahoželaní HAJA  

- tvorba prezentačného CD pre žiakov ZŠ  

- inovovaná brožúra o štúdiu na Hotelovej akadémii J. Andraščíka 

v slovenskom jazyku 

- inzeráty o odboroch školy 

- školský časopis „Hotelieri“ 

 

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

- je pravidelne dopĺňaná novými informáciami 

 

5. Fotodokumentácia  

- z uskutočnených akcií fotodokumentáciu zabezpečuje Mgr. Kvetoslava 

Čuláková: otvorenie školského roka 2015/2016, bardkontakt 2015 – recepcia, 

burza práce, seminár o pive, bez písma niet jazyka – deň knižníc, celoškolské 

rod. združenie, Eurocup 2015. DOD,  Somelierska súťaž – šk. kolo. 

Barmanský kurz, Rout IV,H,IV,G, Vianočná akadémia, olympiády – 

obvodové  kolo  ANJ, animátorský kurz, súťaž v písaní na stroji. školské kolo 

http://www.habj.sk/
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SOČ, baristická súťaž, baristický kurz, Cassovia cup 2016 Košice, banket 

III.H, III.G, Deň učiteľov, Hviezdoslavov Kubín, Kurz animátorov, slávnostné 

rod. združenie I.H, Praktické mat. skúšky -  IV.C, IV.F, V.H, Praktické mat. 

skúšky - V.H, rozlúčka s maturantmi, súťaž v písaní na stroji, Kurz 

senzorického hodnotenia, generálna MS, ústna mat. skúšky, záver šk. roka 

2015/2016. 

6. Kronika 

- kroniku z uskutočnených akcií vedie Mgr. Tatiana Džundová (70 zápisov) 

otvorenie školského roka 2015/2016, bardkontakt 2015 – recepcia, burza 

práce, seminár o pive, bez písma niet jazyka – deň knižníc, celoškolské rod. 

združenie, Eurocup 2015. DOD, Somelierska súťaž – šk. kolo. Barmanský 

kurz, Rout IV,H,IV,G, Vianočná akadémia, olympiády – obvodové  kolo  

ANJ, animátorský kurz, súťaž v písaní na stroji. školské kolo SOČ, baristická 

súťaž, baristický kurz, Cassovia cup 2016 Košice, banket III.H, III.G, Deň 

učiteľov, Hviezdoslavov Kubín, Kurz animátorov, slávnostné rod. združenie 

I.H, Praktické mat. skúšky -  IV.C, IV.F, V.H, Praktické mat. skúšky - V.H, 

rozlúčka s maturantmi, súťaž v písaní na stroji, Kurz senzorického hodnotenia, 

generálna MS, ústna mat. skúšky, záver šk. roka 2015/2016. 

 

Vysielanie v školskom rozhlase: 

- Deň holokaustu;  

- organizovanie finančnej zbierky na pomoc nevidiacim - “Biela pastelka“;  

- Svetový deň srdca,  

- Európsky deň cudzích jazykov.  

- Medzinárodný deň starších osôb; 

- Deň obetí Dukly; 

- Svetový deň duševného zdravia – výzva k účasti na celonárodnej Zbierke Dni 

nezábudiek;  

- Deň bielej palice; 

- Svetový deň potravy/výživy. 

- 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 

- Medzinárodný deň žien 
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- Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii 

- Svetový deň zdravia (WHO)  

- Deň narcisov (humanitná akcia spojená s dobročinnou zbierkou, týkajúca sa 

nádorových ochorení v spolupráci s Ligou proti rakovine) 

- Svetový deň slobody tlače (krása propagovaná v médiách  a jej vplyv na 

sebaúctu          mladého človeka) 

- Svetový deň bez tabaku 

- Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s 

nimi (predchádzanie užívaniu drog a vzniku závislostí) 

 

 

 

7. Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii J. Andraščíka 

- 25. 11. 2015 uskutočnený Deň otvorených dverí Hotelovej akadémie Jána 

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

(cca 570 žiakov). 

- prezentácia študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, 

obchodné a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy – 

podnikateľských aktivít a vyučovacích predmetov, Hospodárskeho týždňa, 

Aplikovanej ekonómie, vyučovania účtovníctva na PC, 

- prezentácia populárnych študijných odborov (výživa a šport, obchodné 

a informačné služby – medzinárodné obchodné vzťahy), 

- prezentácia gastronomických aktivít barmanov, kuchárov, čašníkov,  

študentov odboru hotelová akadémia, 

- prezentácia zahraničnej praxe a otvorených vyučovacích hodín z anglického a 

nemeckého jazyka, 

- ukážky z činností krúžkov: somelierskej súťaže, dekoratívne vyrezávanie do 

ovocia a zeleniny, hravé jazykové cvičenia 

- sprievodcovské slovo manažérov regionálneho cestovného ruchu, 

- naši hostia: žiaci ZŠ, rodičia a priatelia školy, absolventi našej školy, 

- barmanská šou komentovaná sprievodným slovom hotelierov, 

- ukážky slávnostného stolovania, zručnosti pri stole hosťa, ochutnávky, ukážky 

carvingu, flambovanej kávy, športových priestorov a športových aktivít žiakov 

školy.  

 

III. CHARITATÍVNE  

1. Zbierky: 

- dňa 17. 12. 2015 sa uskutočnila zbierka UNICEF na škole (študenti Gymnázia 

Leonarda Stockela v Bardejove) 

- Biela pastelka v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých 

- pre chorých na AIDS – Červená stužka 

- Valntínska kvapka krvi  

- Deň narcisov 
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- Deň belasého motýľa – pre postihnutých svalovou atrofiou 

- Modrý gombík 

 

2. Návštevy  

- Domovy sociálnych služieb: Alia, Dúha 

- Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi 

- základné a materské školy 

3. Darovanie krvi 

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

v nevyhnutných prípadoch  

IV. KULTÚRNE 

1. Melody – hudobno-tanečné zoskúpenie: 

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

trieda ), zabezpečovanie programu: 

- Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sa 23.septembra 2015 v Košiciach 

konalo finále prekladateľsko-interpretačnej súťaže „Prelož a zaspievaj“, 

ktorého aktérkami boli aj štyri dievčatá z Hotelovej akadémie J. Andraščíka. Z 

piatich vybraných finalistov z Liptovského Mikuláša, Košíc, Špišskej Novej 

Vsi a Bardejova obsadili 2. miesto. V Hotelovej akadémii J. Andraščíka 

vytvorili súťažný team štyri dievčatá: Lucia Hanišová a Patrícia Holodová 

(odbor medzinárodné obchodné a informačné služby), Daniela Knapová 

(odbor manažment regionálneho cestovného ruchu) a Gabriela Bereščáková 

(odbor výživa a šport). V priebehu mája hľadali anglický text piesne s 

tematikou životného prostredia, ktorý by nebol pre poslucháčov notorický 

známy. Po dlhom hľadaní za pomoci angličtinárky PaedDr. Miroslavy 

Hasarovej text našli a do slovenského jazyka preložili pieseň „Mother nature 

needs us“. Odborná pomoc Mgr. Tkáča. 

- vystúpenie zoskupenia Melody v Bardejovských kúpeľoch pri príležitosti 120. 

výročia založenia Bardejovskej nemocnice (9.10.2015) a dňa 23. 10. 2015 v 

kúpeľnom dome Astória 

- študenti sa po vyučovaní dňa 18. 12. 2014 rozlúčili so starým  kalendárnym 

rokom výborne pripraveným programom program počas slávnostného prijatia 

študentov prvých ročníkov na mestskom úrade v Bardejove  a imatrikulácia 

študentov (I.A, I.H, I.C) – 11. 11. 2015 - realizované aktivity žiakmi III.A 

odboru MRCR a MOV pod vedením Mgr. Antónie Gracovej. 

- Vianočná akadémia, ktorý zorganizovali Mgr. Gracová a PhDr. Duhanová so 

žiakmi končiacich ročníkov, hudobno-tanečného krúžku Melody 

- vystúpenie Melody na súťaži v Košiciach – ocenenie primátora mesta 

- skupina Melody – Dom dôchodcov, Mestský urad, 7.reprezentačný ples – 

vystúpenie Melody, Rusínsky ples – januar - Melody, Úrad práce – 29.1 2016 

– Melody, Makovická struna – november, Novoročný obed pre učiteľov HA 

J.A., Slovak Barista cup – junior 2016, HA JA. Andraščíka, Žena roka 2015 – 
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Mestský úrad – Bardejov, Veľka noc v Debici – Poľsko, Deň učiteľov – BJ, 

Ľudová pieseň Košickej mládeže – 1.miesto – skupina Melody , cena poroty : 

Monika Pillárová, Cena primátora mesta KE – Monika Pillárova a Lucia 

Hanišová, Posvätenie prameňov – Bard. Kúpele 

 

      2. Návštevy divadelných a kultúrnych predstavení:  

- návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku v Košiciach II.A a 

V.G (12.10.2015) 

- zoskupenie Melody sa dňa 5. 11. 2015 zúčastnilo divadelného predstavenia 

Sen noci svätojánskej v Košiciach, dňa 26. 11. 2015 v prešove Jana z Arku – 

II.C, IV.H, II.H, I.H, IV.G, III.F, III.A 

- návšteva divadelných predstavení: III.H a IV.AC v Košiciach - Móric 

Beňovský, 

- 11. 12. 2015 sa študenti I.A, I.H, I.C zúčastnili vianočného programu v ZUŠ 

M. Vileca pod názvom „Ligotavý svet“. 

- dňa 31. 5. 2016 sa uskutočnil výchovný koncert pre žiakov v ŠH Mier BJ – 

Finačná gramotnosť. 

- dňa 13. 6. 2016 sa II.A zúčastnila návštevy divadelného predstavenia v 

Košiciach Príbehy obyčajného šialenstva 

 

3. Tematické exkurzie: 

- podľa plánu tematických exkurzií sa uskutočnili tematické exkurzie do 

Synagógy: I.A, I.C (17. 9. 2015), I.H (18. 9. 2015) 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. 

- V Bratislave (Botel Gracia, Hotel Carlton, Gastro Danubius) 

- dňa 1. 10. 2015 bola zrealizovaná tematická exkurzia na Duklu a do 

vojenského múzea vo Svidníku – II.A, II.H, II.G, II.C, II.F. Žiaci navštívili na 

Dukle pamätník, pozorovaciu vežu a vo Svidníku vojenskú techniku, ktorú 

používali počas 2. sv. vojny. Počas návštevy v múzeu im bol premietnutý film 

o priebehu 1. a 2. sv. vojny. 

- dňa 15. 10. 2015 sa uskutočnila tematická exkurzia do Nitry za účelom účasti 

na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus (IV.H, V.G, Štrausová, Michalčinová), 

- dňa 26. 10. 2015 sa I.A, II.F a III.A trieda (výživa a šport) zúčastnili 

tematickej exkurzie do Vysokých Tatier -  Štrbské pleso, vodopády, s veľmi 

dobrým ohlasom u žiakov 

- tematická exkurzia Eurocup 2015 – III.H, IV.H, V.H     

- dňa 2. 12. 2015 sa žiaci III.A, III.A a I.A odboru MRCR zúčastnili tematickej 

exkurzie do Vysokých Tatier za účelom poznávania hotelových zariadení a 

kategorizácie ubytovacích zariadení v tatranských hoteloch Bellevue a Grand 

hotel 

- december 2015 – 1.A – exkurzia v TIK Bardejov 
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- 13. 1. a 20. 1. 2016 sa uskutočnila exkurzia žiakov III.A triedy študijného 

odboru výživa a šport do NsP Bardejov 

- 27. 1. 2016 sa uskutočnila tematická exkurzia žiakov III.A a II.F triedy 

študijného odboru výživa a šport do Prešova – Fakulta športu Prešovskej 

univerzity v Prešove, možnosti štúdia na VŠ, pokračovanie v ďalšom 

vzdelávaní 

- dňa 28. – 29. 1. 2016 sa žiaci V.H a III.H zúčastnili tematickej exkurzie do 

Bratislavy – Danubius Gastro v Incheba Expo Aréne, spojené s návštevou 

pamätihodností mesta Bratislava 

- exkurzia Osvienčim a Krakow - 13. 4. 2016 pre študentov II.A triedy 

- tematická exkurzia do gastronomických zariadení MC DONALD a múzeum 

vín IV.H a IV.G triedy (28. 4. 2016) 

- dňa 17. 5. 2016 sa V.G a 30. 5. 2016 IV.H a IV.G  zúčastnili tematickej 

exkurzie v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeľoch 

- Tematická exkurzia žiakov prvých ročníkov – drevené kostolíky okresu 

(Krivé, Hervartov) dňa 30. 5. 2016 

- tematická exkurzia I.A, IV.H, IV.G, I.H triedy dňa 22. 6. 2016 – Vysoké Tatry 

ubytovacie zariadenia a Nestville v Hniezdnom 

- DOD –PU - Fakulta športu v Prešove – III.A 

- Bardejovské Kúpele – hotel Alexander – 2. A – tematická exkurzia v rámci 

predmetu TSF - praktikum 

- exkurzia Hotel Alexander v Bardejovských Kúpeľoch – máj 2016         

IV.H,IV.G,V.H 

- Návšteva vodární a kogeneračnej  kotolne v Bardejove  - 1.ročníky – jún 2015      

- Tematická exkurzia  v čističke odpadových vôd  - 3.G. - máj 2016   

- LD   B. Kúpele, hotel Ozón, Astória 

- 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 

- III.AC exkurzia v Tescu, 5. 11. 2014, exkurzia zameraná na zásobovanie a 

zásoby v obchodných podnikoch 

- mlieko a mliečne výrobky 

- exkurzia v Bardejovských Kúpeľoch 

- návšteva vybranej cestovnej kancelárie - touroperátor 

- exkurzia v ubytovacom zariadení vyššej triedy   

- do Mníchova – Októberfest 

- cestovné kancelárie v Bardejove 

- predajňa JOKER Bardejov 

- Zlatníctvo Golden Island, Radničné námestie 

- Elektrotechnický tovar, miesto:  obchody s elektronikou v Bardejove (Elsatex, 

Okay)   

- Mestské hradobné opevnenie 
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- do Okresnej knižnice Dávida Gutgessela. 

 

4. Výtvarné a fotografické práce 

- účasť na vianočnej výstave ikebán  

- Bardejov v minulosti a dnes (výstava fotografií) 

- Miluj život a nie drogu (výtvarná výstava) 

 

5. Návštevy výstav, múzeí  

- Radnica 

-  Návšteva baziliky sv. Egídia 

- Návšteva baziliky – veže – prednáška o Bardejove 

- Šarišské múzeum, Bardejovské Kúpele 

- Prírodovedné múzeum 

-  Múzea ikon 

- Židovskej synagógy 

- Drevené kostolíky okresu Bardejov 

- Návšteva výstav v Poľsko-slovenskom dome 

- Veľkonočná výstava 

 

6. Nástenné noviny a panely   

- ŠKOLA VOLÁ  -  na úvod školského roku 

- INŠPIRUJÚ NÁS  - príspevky žiakov o starších ľuďoch, ktorí ich inšpirujú – 

október mesiac úcty k starším 

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

žiakov z exkurzie na Duklu a do Svidníka 

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

spolupráci s P. Friedrichom) 

- GLORIA IN EXCELSIS DEO   -  tradičné kresťanské Vianoce – ilustrovala 

fotografie žiakov z archívu  

- AKO SA UČIŤ – metodika učenia pred 2. polrokom; ilustrácie žiačka 

- Marec: Marec -  mesiac školské nástenné noviny v areáli školy pripravené 

z autorských čitateľských zážitkov študentov (3.G, 4.H, 2.C, 2.G) 

- Propagácia výsledkov recitátorských úspechov v areáli školy 

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

a fotografií žiakov  

- Máj mesiac lásky -  školské nástenné noviny v areáli školy s použitím básnických 

textov  slovenských básnikov 

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

fotografií a informácií o ocenených žiakoch 

- Beseda s prozaičkou Martou Fartelovou – organizácia a realizácia účasti žiakov v 

 OK D. Gutgessela 

- Drogu nie 

- Mesiac úcty k starším 
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- Týždeň boja proti drogám 

- Žite aktívne a zdravo 

- HIV/AIDS 

- Etické desatoro 

- ku Dňu Zeme, šetrenia elektrickej energie  

- Svetový deň životného prostredia  

- k separácii odpadov  

- CHKO v Bardejove  a Prešove  

- národné parky  na Slovensku  

- minerálne pramene   

- alternatívne zdroje  energie 

- ku Dňu energetiky  

§ 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. MELODY KEMP 
november 

2015 
Komunitná nadácia Bardejov 780 € 0 € 

2. 
Stopy remeselníckej 

minulosti 

október 

2015 
Nadácia ORANGE 1500 € 0 € 

 

1. MELODY KEMP 

 Pre súčasnú dobu je charakteristické konštatovanie, že mladá generácia je veľmi dobre 

zorientovaná v problematike informačných a komunikačných technológií, je počítačovo 

„gramotná“, má obrovské množstvo informácií z rôznych oblastí. Cieľom nášho projektu je 

upriamiť pozornosť  mladých ľudí iným smerom – na umenie, poznávanie sveta hudby,  

piesní z rôznych období a žánrov a pritom sa zabaviť, získať nových kamarátov, rozvinúť svoj 

talent a tvorivosť. Keďže na našej škole veľmi aktívne a úspešne pracuje umelecký súbor 

Melody,  rozhodli sme sa zorganizovať pre bardejovskú mládež kemp zameraný 

predovšetkým na túto oblasť – hudba, tanec, spev a sociálna komunikácia. Členovia súboru 

pripravia pre záujemcov z radov žiakov 9. ročníka bardejovských základných škôl, študentov 

stredných škôl, prípadne iných, napríklad učiteľov alebo rodičov (cca 20 účastníkov) jedno, 

resp. dvojdňový kemp plný rôznych zábavných aktivít, súťaží, spevu, hrania na hudobných 

nástrojoch, tanca, spoznávania.   

 Projekt Melody kemp je určený mladým ľuďom (žiaci posledných ročníkov 

základných škôl, študenti stredných škôl), ale aj ich učiteľom, rodičom, známym, súrodencom 

– teda komunite, v ktorej títo ľudia trávia väčšinu svojho času. Realizátormi projektu budú 
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členovia zoskupenia Melody a jeho prijímateľmi už spomenutá cieľová skupina – mladí 

ľudia, učitelia, rodičia, ľudia z blízkeho okolia. Môžeme povedať, že ide o primárnu cieľovú 

skupinu.          Sekundárne bude projekt zameraný aj na širšie okolie mladých ľudí, teda 

staršiu generáciu (rodičov, učiteľov, starších ľudí v okolí), ktorá bude oslovená nepriamo cez 

zmenu správania a postojov aspoň malej skupinky mladých ľudí. 

 Hudobno spevácke zoskupenie Melody počas svojej pomerne krátkej, dvojročnej 

histórie  naštudovalo a predviedlo veľa skladieb a piesní predovšetkým  dvoch žánrov – 

folklórna a súčasná  pieseň. Je už neodmysliteľným účastníkom kultúrnych vystúpení počas 

bardejovského jarmoku, často svojim spevom  spestruje  rôzne spoločenské podujatia, 

bankety, recepcie, oslavy pri príležitosti výročí. Na týchto akciách reprezentuje nie len seba 

ako umelecký súbor, ale aj školu a samotné mesto Bardejov.  

V súčasnosti dopĺňa svoj repertoár  o ďalšie piesne a už v tomto období pripravuje pod 

vedením svojich umeleckých vedúcich vianočné pásmo zložené predovšetkým z piesní  

moderného štýlu. Týmto repertoárom chce osloviť najmä mladú generáciu. Ide o skupinu 

dvadsiatich mladých ľudí zanietených pre spev, tanec  a hudbu (folklórnu ale aj klasickú a 

modernú – v ich repertoári sú tradičné ľudové piesne, folkové skladby, piesne súčasných 

slovenských spevákov pop – scény, ale aj šansón a niekoľko gospelových skladieb). Zároveň 

sú to mladí ľudia, ktorí sa radi zabávajú, súťažia, sú v spoločnosti iných mladých ľudí. Ide o 

obrovský potenciál, ktorý sme sa rozhodli využiť v prospech širšej komunity – neostať len za 

múrmi svojej školy, ale oslovovať iných mladých a pozvať ich na dva dni plné súťaženia, 

spevu, tanca a hudby. Veríme, že takáto ponuka ich osloví  a podarí sa odpútať od počítačov, 

mobilov, tabletov, televízorov a inej techniky  a zaujať zábavným súťažením, hádaním, 

lúštením hlavolamov, spevom a tancom. 

Aktivity projektu môžeme rozdeliť na dve hlavné časti: 

1. Príprava kempu 

Členovia Melody si v rámci svojich nácvikov pripravia zábavné úlohy v podobe: 

- úryvkov známych aj menej známych piesní rôznych žánrov (pop, rock, folk, folklór). 

Príprava bude prebiehať v škole v mimovyučovacom čase a následne aj v priestoroch mimo 

školy – najvhodnejšie v niektorom z blízkych rekreačných zariadení v okolí Bardejova 

(Bardejovské Kúpele, Mníchovský Potok, Regetovka, Stebnícka Huta), 

- nahrávok tónov hraných na rôznych menej známych hudobných  nástrojoch, 

- ukážok tancov rôznych štýlov, 

- tajničiek, hlavolamov, hádaniek týkajúcich sa hudby, spevu a tanca. 

2. Realizácia kempu.  

Dvojdňový pobyt v prostredí mimo školy. Prvý deň bude určený na prípravu, ďalší na 

uskutočnenie zábavnej hry. Hry sa zúčastnia aspoň štyri miešané družstvá (zložené zo žiakov, 

študentov, pedagógov, rodičov). Hra bude mať svojho moderátora, pravidlá aj víťazov, ktorí 

budú odmenení vecnými cenami.  

Následne veríme, že niektorí z účastníkov v sebe objavia záujem o umenie a budú pokračovať 

v práci v zoskupení  Melody. 

Priebeh kempu 

Prvý deň v popoludňajších hodinách - príchod členov Melody do zariadenia. Príprava súťaže 

– usporiadanie miestnosti, inštalácia a príprava techniky (prehrávače, hudobné nástroje). Vo 
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večerných hodinách nácvik skladieb a piesní. Prípravné práce budú v réžii členov tímu 

Melody. 

Nasledujúci  deň sa predpokladá príchod ďalších účastníkov – súťažiacich v dopoludňajších 

hodinách, ich netradičné privítanie (napríklad – pre nomináciu do súťaže a možnosť hrať o 

vecné odmeny bude potrebné splniť určitú úlohu – napríklad zaspievať, zatancovať, vylúštiť 

hlavolam a podobne) a zaradenie do súťažného tímu. Ďalšou časťou programu bude 

predstavovanie členov Melody tímu, rozdelenie súťažiacich do  družstiev a ich 

predstavovanie. Nasledujúcou – najdôležitejšou časťou dňa bude súťaženie medzi 

jednotlivými tímami. Predpokladáme účasť dvadsiatich členov Melody a ďalších dvadsiatich 

mladých ľudí, alebo ich rodičov, súrodencov, prípadne učiteľov. Súťaž bude pozostávať 

minimálne z piatich kôl. Každé kolo skončí bodovým hodnotením, družstvo s najväčším 

počtom bodov zvíťazí a získa vecné odmeny. Súťažné úlohy budú napríklad: 

1. uhádnuť podľa krátkeho úryvku názov piesne, interpreta, autora, štýl a podobne, 

2. v istom časovom limite uhádnuť  na akom hudobnom nástroji je pustená ukážka skladby 

zahraná, 

3. určiť hudobné nástroje ktoré budú hrať ďalšiu ukážku, 

4. lúštiť logické hlavolamy, 

5. odpovedať na vedomostné otázky, 

6. zložiť text piesne, v ktorej sa budú vyskytovať len určené slová,  

7. iné podobné zábavné úlohy. 

 V závere dňa budú odmenení najaktívnejší súťažiaci, najúspešnejšie družstvo, 

prípadne sa určia ďalšie (aj vtipné) kategórie tak, aby každý odchádzal s pocitom, že v 

niektorej z disciplín víťazom. 

 Zámerom projektu je zapojiť do prípravy a realizácie aktivít čo najširšiu komunitu. 

Predovšetkým členov tímu Melody. Títo mladí ľudia budú oslovovať svojich kamarátov, 

súrodencov ale aj širšiu komunitu – rodičov, pedagógov, vychovávateľov. Keďže ide o 

kapacitne obmedzený projekt, našim cieľo je získať najviac štyridsiatich mladých ľudí. 

 Základným výsledkom projektu bude dobre zorganizovaný kemp, ktorého sa zúčastnia 

štyridsiati mladí ľudia. Ich zanietenie a dobrá nálada bude mať iste pozitívny vplyv na ich 

najbližšie okolie. Veríme, že organizovaním podobných aktivít sa bude postupne dariť vrátiť 

deti a mládež k vzájomnej osobnej a priamej komunikácii bez potreby techniky. 

 

 

2. Stopy remeselníckej minulosti 

 Návrh projektu bol zameraný na zatraktívnenie regionálnej výchovy a zároveň mal 

vytvoriť zaujímavý a netradičný propagačný prostriedok. Aktivity projektu začínali štúdiom a 

získavaním informácií o remeselníkoch a remeslách v stredovekom Bardejove. Získané 

poznatky boli následne zhrnuté v materiáli - knižke, ktorú sme nazvali Bedeker 

bardejovských remeselníkov. Vyvrcholením aktivít projektu bola hra, založená na princípe 

geocachingu, ktorá sa uskutočnila v historickom jadre Bardejova. 
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B. Realizácia projektov 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uzdravme svet, Program „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ 

Projektový zámer rieši problematiku zvýšenia povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia 

sa zmene klímy.  

- Návrh a dizajn vhodných opatrení prostredníctvom adaptačných opatrení na zmenu klímy 

v školských areáloch: Zeleň okolo nás – úprava okolia školy – priečelie, trávnik 

s parkoviskom, kvetináče, lavičky, vytvorenie dažďovej záhrady, tône – odvod dažďovej 

vody zo žľabov a zvodov, prívod do dažďovej záhrady. 

- Vypracovanie osnov pre všetkých študentov v každej triede: Zriadiť dve multimediálne 

učebne – počítač, interaktívna tabuľa, reproduktory, lavice, stoličky, tlačiareň na vyučovanie 

environmentálnej výchovy. Vybaviť triedy bielymi tabuľami – „krieda nie je eko“ – škodí 

nášmu zdraviu, namaľovať interiér školy ekologickými farbami. Prezentovanie vlastných 

projektov – výrova elektrickej energie a druhy elektrárni (ktorá je lepšia a prečo?). Tvorba 

referátov a prezentácií – voda, les, pôda, Ako si zachovať zdroje potravy? „Vplyv dopravy na 

životné prostredie“ – konferencia s diskusiou. Ekotriedna kniha – koluje po triedach a každý 

deň sa do nej robí zápis a získavajú sa zelené body za rôzne ekoveci – napr. vlastná fľaša na 

vodu, recyklovateľný obal na desiatu, ovocie so sebou, pešo alebo na bicykli do školy – 

percentá  sa premenia na deň voľna strávený vonku nejakou ekoaktivitou. Nosné témy osnov: 

Význam triedenia odpadu, Odpad – pohľad do prírody, Zem – modrá planéta, Ochrana 

prírody. 

- Výchovno-vzdelávacie aktivity: webová stránka s environmentálnou tematikou. Deň bez 

papiera v škole – žiadne kopírovanie, žiadne čítanie z kníh, zavretá školská knižnica – 

študenti na konci dňa sumarizujú, či im papier chýbal, alebo či a ako sa dal nahradiť. 

Ekopiknik – študenti si zorganizujú predĺženú prestávku – piknik na školskom dvore, každý si 

musí priniesť ekostravu v ekoobaloch. Po konzumácii obaly správne roztriediť do 

separovaných kontajnerov. Vytvoriť nástenné obrazy, pracovné listy vo fólii – čo je 

environmentálna výchova, ako triediť odpad.     

- Sprievodné podujatia: Beseda s lesníkom (info o VŠ lesníckej Zvolen – jediná svojho 

druhu), voda a jej ochrana, separácia odpadu. Súťaž Pyramída znečistenia – ekohry, družstvá, 

odmeny. Študenti si vyrobia akési „občianske preukazy“ pre rastliny nachádzajúce sa 

v budove školy – do kvetináča zapichnú kartičku s informáciou o tom, ako sa má daná rastlina 

 Názov a cieľ projektu Obdobie realizácie projektu 

1. 

Uzdravme svet 

Program „Prispôsobenie sa 

zmene klímy – prevencia 

povodní a sucha“ 

júl 2014 – júl 2016 

2. 

Inovácia školských vzdelávacích 

programov Hotelovej akadémie 

Jána Andraščíka v Bardejove 

február 2014 – november 2015 
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zalievať, aké stanovište potrebuje, kvetináče s rastlinami na oknách školy. Žiaci si rozšíria 

slovnú zásobu na tému ekológia prostredníctvom pesničiek zameraných na túto tému: napr. 

Michael Jackson – Heal the world (uzdravme svet), za domácu úlohu budú mať vyhľadať 

piesne s touto tematikou a formou vlastnej prezentácie v angličtine oboznámiť spolužiakov so 

zisteniami (poprípade zložiť vlastnú ekopieseň). Študenti píšu báseň  - pomocou 

brainstormingu nakumulujú slovnú zásobu so životným prostredím, vytvoria toľko veršov, 

koľko študentov je na škole, báseň bude umiestnená vo vestibule školy. Súťaž o najlepšie 

logo životného prostredia – toto by mohlo byť vyhlásené pre časopis alebo pre nejakú 

organizáciu v meste. Tvár našej prírody – výtvarná súťaž, „Les – pľúca našej planéty“ – 

svetový deň lesov, Prírodovedný viacboj „Čo prezrádza strom“ – zábavno – súťažné 

popoludnie, Environotázniky – kvíz venovaný problematike znečisťovania ovzdušia, vody 

a pôdy.  

 

    

2. Inovácia školských vzdelávacích programov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v 

Bardejove 

Škola po ukončení realizácie projektu bude vo vyučovacom procese uplatňovať moderné 

vyučovacie metódy a spôsoby, ktoré povedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy 

tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba bude 

orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca), hlavne pri 

riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Dôležitú úlohu v rámci modernej 

výučby zohráva aj možnosť poskytovania priestoru žiakom na vytvorenie vlastného názoru 

založeného na osobnom úsudku. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni 

inovovaných učebných osnov jednotlivých predmetov v rámci príslušných študijných 

odborov a podporené vytvorením inovovanej metodickej príručky pre učiteľa, inovovanými 

učebnými materiálmi pre žiaka ako aj potrebnou didaktickou technikou a ďalších učebných 

pomôcok potrebných pre názorné ukážky a osvojenie si praktických odborných skúseností 

žiakov. 

Realizácia projektu pozostáva z dvoch hlavných aktivít: 

1. Analýza a inovácia školských vzdelávacích programov jednotlivých študijných 

odborov – tak, aby odzrkadľovali potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti, 

vrátane tvorby a zabezpečenia podkladov pre učiteľa ako aj tomu zodpovedajúcich 

didaktických a učebných pomôcok a učebných materiálov pre žiaka. 

2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov – psychosociálny výcvik učiteľov, ktorý 

im umožní lepšie zvládnuť náročnú úlohu učiteľa. 

 

 

Iné projekty 

Vzdelávacie poukazy   

Stredoškolské štipendiá 

 

 

 



 40 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 k   

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

- negatívny. V školskom roku 2015/2016 vykonala ŠŠI inšpekčnú činnosť na škole so zameraním 

na realizáciu PČOZ MS v študijnom odbore 6445 K.  Pripravenosť školy na internú časť 

maturitnej skúšky – praktickú časť odbornej zložky, jej priebeh a organizácia boli v súlade 

s právnymi predpismi. Členovia maturitnej komisie pri hodnotení mali k dispozícii všetky 

potrebné podklady žiakov a pri hodnotení žiackych výkonov prihliadali na ich výsledky počas 

celého štúdia.    

 

§ 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, 
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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:  

 

Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (15) 

2. Jazykové laboratórium 

3. Odborné triedy/ - učebne pre vyučovanie informatiky (2)  

4. 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 
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 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 

7. Sklady pre stroje, nástroje, náradia, suroviny, materiál, polotovary 

8. Hygienické zariadenia 

9. Malá telocvičňa – pohybové štúdio (so sociálnym zariadením – WC, sprchy) 

 

 Budova na ulici 29. augusta: 

1. Odborné učebne 

2. Prenajaté priestory na podnikateľské účely  

 

Vyučovacie exteriéry 

1. Ihrisko s umelým trávnikom 

2. Viacúčelové ihrisko  

3. Atletická dráha 
 

Zmluvné pracoviská 

1. Hotel Šariš               

2. Hotel ARTIN                        

3. Liečebné domy Bardejovské Kúpele      

4. Reštaurácia MATT                       
 

Učebné pomôcky používané na zabezpečenie výučby: 

- mapy – geografické, dejepisné, jazykové, 

- magnetofóny s CD prehrávačom, 

- videá, 

- meotary, 

- datavideoprojektory, 

- počítače, 

- reštauačný inventár a zariadenie, ponukové a flambovacie vozíky, 

- odborná literatúra a časopisy. 

Potrebné a pripravované: 

- špecifický inventár na praktické vyučovanie, 

- vybavenie ďalších učební didaktickou technikou – prístup na internet, 

- notebooky a projektory pre predmetové komisie, 

- inštruktážne a odborné učebne na teoretické a praktické vyučovanie 
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§ 2. ods.1 m 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej     

činnosti (správa o hospodárení) 

 

tvorí Prílohu Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení 
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§ 2. ods. 1 n 

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

 rok 2015/2016  a vyhodnotenie jeho plnenia 

- podrobnejšie rozpracované vo vyhodnotení činnosti jednotlivých predmetových komisií  

Ciele, úlohy a priority školy v školskom roku 2016/2017 sú stanovené v súlade s platnou 

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

zriaďovateľa a z komplexnej analýza a poslania školy v školskom roku 2016/2017. 

 

         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, ISCED 3C, 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, 

- Gastronomické a hotelové služby – hotelová akadémia II, 

- Gastronomické a hotelové služby – čašník, servírka 4, 

- Gastronomické a hotelové služby – čašník, servírka 4 II, 

- Gastronomické a hotelové služby – kuchár 4, 

- Gastronomické a hotelové služby – kuchár 4 II, 

- Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu – obchod a podnikanie, 

- Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu – manažment regionálneho cestovného ruchu, 

- Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu – manažment regionálneho cestovného ruchu 

II, 

- Medzinárodné podnikanie, 

- Výživa a šport - zdravý životný štýl  

ktoré vychádzali zo Štátnych vzdelávacích programov (63 Ekonomika a organizácia, 

obchod a služby I, 64  Ekonomika a organizácia, obchod a služby II, 29 Potravinárstvo) v 

súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- pripravili sme tematické výchovno – vzdelávacie plány pre všetky ročníky v súlade s 

POP na šk. rok 2015/2016 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 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, 
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- 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 

- vyučovalo sa jednoduché a podvojné účtovníctvo a účtovanie  v programe ALFA, 

OMEGA, OLYMP poskytnutím demoverzie od firmy KROS 

- študenti boli zapojení do vzdelávacieho programu podnikanie v cestovnom ruchu 

neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko  

- podporovali sme vyučovacie metódy, ktoré prepájajú učenie so životom (projektové 

vyučovanie, odborné prednášky s pracovníkmi bánk: bezhotovostný platobný styk, III. 

pilier dôchodkového zabezpečenia, HACCP), 

- podporovali sme samostatnú a tvorivú prácu študentov:  

- zadávali sme študentom tematické práce, projekty, ktoré samostatne prezentovali a 

vyhodnotili  

- zrealizovali sme výskumy formou dotazníkov zamerané na zisťovanie kvality výučby a 

tvorivosti v práci učiteľa. Vyplnené dotazníky sme vyhodnotili a prijali opatrenia pre 

skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu. 

 

 

2. Umožniť žiakovi 

získať kompetencie, ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, naučiť sa správne identifikovať 

a analyzovať problémy, rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé  umelecké, 

psychomotorické schopnosti, získať a posilňovať úctu k ľudským  právam 

a základným slobodám, pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, 

naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, naučiť sa kontrolovať a regulovať 

svoje správanie, získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich 

uplatňovanie. 

 

- plní sa 

 

- v študijných odboroch, ktoré majú učebný plán vypracovaný podľa SVP z roku 2010 sa 

realizuje povinné vyučovanie dvoch cudzích jazykov, podľa ŠVP z roku 2013 len v 

študijných odboroch ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

- 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  

- olympiáda ľudských práv (školské kolo, krajské kolo) 

- účasť v súťažiach (barmanských, v písaní na stroji, v matematike, recitácii, vo 

fotografických, športových, odborných ekonomických a gastronomických,  ...) 

- v krúžkovej činnosti (pracovalo 29 krúžkov) 

- organizácia a účasť na športových súťažiach. 

- v športovej oblasti – zorganizovali sme obvodné kolo vo futsale 

- dňa 15.2.2016 prebiehala na škole generálna skúška MS 2016 zo SJL v elektronickej 

forme podľa pokynov NÚCEM. Skúšku vykonalo 17 študentov, skúšobné testovanie pred 

riadnym termínom MS 2015 zo SJL. Pre riadne vykonanie maturitnej skúšky v 

elektronickej forme sa prihlásilo záväzne 17 študentov. 

 

3. Zabezpečiť účelné vynakladanie finančných prostriedkov, ktoré bude úzko 

súvisieť predovšetkým s racionalizáciou v personálnej oblasti a ochranou majetku. 
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- plní  sa 

 Hoci  Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove  má od školského roka 2013/2014  

nižší počet žiakov ako v predchádzajúcich školských rokoch, ešte v roku 2013 hospodárila 

s  kladným hospodárskym výsledkom a bez záväzkov po lehote splatnosti. V roku 2014 

mala škola výrazne krátený príspevok na žiakov a hospodárila už so stratou. Tento trend 

pokračoval aj v roku 2015. K 30.6.2015 sme dosiahli kladný hospodársky výsledok 

vzhľadom na množstvo akcií, ktoré realizujeme v rámci hlavnej činnosti, avšak od 

septembra 2015  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 2015 sme dosiahli zisk, ktorý je  

výsledkom následovných opatrení:  zníženie osobných nákladov:  prepustili sme  jednu 

nepedagogickú zamestnankyňu, dvom  MOV bol skrátený pracovný úväzok, v apríli 2015 

sme dali výpoveď ďalšiemu zamestnancovi a v júni 2015  po zistení počtu žiakov na šk. 

rok 2015/2016 sme boli nútení dať výpoveď ďalším trom pedagogickým zamestnancom 

a jednej nepedagogickej zamestnankyni.  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 2015 

s kladným hospodárskym výsledkom.  Rozpočet na rok 2016 je však opäť nižší ako 

v predchádzajúcich rokoch a aj napriek veľkej snahe nie sme schopní dosiahnuť také  

príjmy, ktoré by pokryli aj výpadok finančných prostriedkov spôsobených nižším 

rozpočtom z VUC.  V súčasnosti sa pripravuje žiadosť  na PSK o navýšenie rozpočtu na 

rok 2016. Po kladnom vybavení tejto žiadosti budeme schopní uhradiť všetky záväzky po 

lehote splatnosti, ktoré evidujeme k 30. 6. 2016. 

 

4. Viesť dôsledne stratégiu školy 

s prihliadnutím na: realizáciu výchovy a vzdelávania podľa vlastných školských 

vzdelávacích programov, posilením úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijným 

a osobným rozvojom, podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka / 

propagáciou a popularizáciou školy. 

 

- 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   

Škola sa zapojím do projektov Melody, Modré školy a Inovácia školských vzdelávacích 

programov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove sústavne snaží o modernizáciu 

výučby a dopĺňanie materiálno –technického zabezpečenia školy, v tomto školskom roku sme 

naďalej implementovali inovačné metódy s využitím IKT:     

 - na interaktívnych tabuliach počas vyučovacích hodín CUJ, MEG, NAN, EPP, TOB, EKO, 

HGM, MAT, CVM 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. 

 

Projektom Inovácia školských vzdelávacích programov sme reevidovali učebné osnovy 

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

sme vybavenie predmetov didaktickou technikou. Projektom Modré školy sa začala postupná 

rekonštrukcia vonkajšieho okolia školy a športového areálu.   

 

6. Zabezpečiť žiakom prístup ku  kvalitným záujmovým a  a voľnočasovým aktivitám 

a tak vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám.  

 

- priebežne sa plní   

- plnili sme úlohy implementácie národného plánu výchovy k ľudským právam a úlohy 

implementácie protidrogovej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

environmentálnej výchovy, mediálnej výchovy, multikultúrnej výchovy  - besedami, 

nástennými novinami, výstavami žiackych prác (koláže, letáky, reklamy), prednáškami 

v školskom rozhlase, exkurziami, medzipredmetovými vzťahmi  v tematicko výchovno – 

vzdelávacích plánoch, učebných osnovách a realizáciou aktivít v mimoškolskej 

a záujmovej činnosti.  

- zrealizovali sme prieskum o šikanovaní žiakov, užívaní legálnych a nelegálnych drog a 

o dodržiavaní ľudských práv. 
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§ 2. ods. 1 o 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých  sú  

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

 

SWOT ANALÝZA 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 záujem uchádzačov o štúdium 

(predpoklad naplnenia prvých 

ročníkov), 

 komplexnosť školy a jej poloha 

(škola, stravovacie zariadenie, 

športový areál), 

 kvalita a skúsenosť pedagogických 

zamestnancov, 

 zabezpečenie odborného výcviku 

v kmeňových a zmluvných 

gastronomických zariadeniach 

 záujem podnikateľských subjektov 

o absolventov študijného odboru, 

 nízke % nezamestnanosti našich 

absolventov v odboroch kuchár, 

čašník, cukrár a pomerne vysoká 

úspešnosť prijatia absolventov 

študijných odborov pre štúdium na 

VŠ,   

 záujem žiakov o získavanie 

jazykovej spôsobilosti hlavne 

v nemeckom a anglickom jazyku, čo 

umožňuje žiakom bezproblémovú 

komunikáciu v cudzích jazykoch 

v zahraničí (zahraničná odborná 

prax), 

 veľmi dobré meno a tradícia školy 

v regióne, 

 atraktivita školy, 

 vysoký stupeň kvalifikácie učiteľov, 

 práca učiteľov aj žiakov 

s dostupnými IKT s využitím 

moderných metód a foriem 

vyučovania, 

 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na rekonštrukciu odborných učební 

a telocvične, 

 nedostatočná vybavenosť moderných 

jazykových učební a iných odborných 

učební,  

 nedostatok kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov 

vyučujúcich cudzie jazyky, 

 nižšia vedomostná úroveň žiakov 

prichádzajúcich zo ZŠ, 

 nedostatok učební a didaktickej  

techniky pre realizáciu IKT 

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  

(školská knižnica, barmanský krúžok 

a iné záujmové krúžky).  
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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 

 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, 
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budúce povolanie a štúdium, 

 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. 

 

 rastúce výchovné problémy žiakov 

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: 

87 

 

 

V študijných 

odboroch: 87 

 

študujúci na VŠ  

 

v zamestnaní  

 

evidovaní na ÚPSVaR 

 

17 

 

50 

 

20 

 

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: 

- obchod a podnikanie – 45,45 %, 

- hotelová akadémia – 27,91 %. 
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§ 2. ods. 2 b 

 

Voľnočasové aktivity: 389 žiakov školy pracovalo v uvedených krúžkoch, ktoré boli 

realizované na škole 

Názov krúžku Počet prihlásených 

žiakov 

Abeceda sprievodcu cestovného ruchu 9 

Administratíva a korešpondencia – zdokonalenie 

výkonu 

8 

Ako čítať a porozumieť textu 8 

Angličtina krok za krokom 19 

Angličtina v praktickom živote 21 

Baristický krúžok 14 

Barmanský krúžok  19 

Barmanský krúžok – free style  20 

Carving 13 

Hravá matematika 9 

Hravá ruština 10 

Hravý účtovník 20 

Hudobnícky krúžok 10 

Hudobno-spevácky krúžok 24 

Internet klub 8 

Knihovnícky krúžok 10 

Krúžok umeleckého prednesu 8 

Matematické cvičenia 9 

Maturita bez stresu  9 

Maturujeme z NJ 12 

Nebojme sa gramatiky 21 

Nemčina v bežnom živote 8 

Podnikanie v cestovnom ruchu 8 

Podnikanie v praxi 9 

Príprava na SOČ 12 

Príprava slávnostného pohostenia v praxi 20 

Spoločensko – historický krúžok 8 

Strelecký krúžok 23 

Športový krúžok 28 
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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, Centrum voľného času, pivovar Topvar, 

hotely a reštaurácie, podniky v rámci odbornej praxe žiakov a pod. 

 

Bardejov 27. septembra 2016  

         RNDr. Eva Čajková, PhD. 

          riaditeľka školy 

 

Správa prerokovaná a schválená na pedagogickej rade dňa: 27. septembra 2016  

Prílohy: 

1. Správa o hospodárení za rok 2015 

2. Vyjadrenie Rady školy 

3. Stanovisko zriaďovateľa 
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Prílohy :  
1. Správa o hospodárení za rok 2015 

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, 27. 9. 2016 

 

 

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 2015/2016 dňa 27. septembra 2016 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 2015/2016. 

 

 

 S pozdravom 

 

 

            

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

  

 
 


