

























Do galérie Slávnostné ukončenie šk. roka 2015/2016 boli pridané fotografie.
Aj v tomto školskom roku prebiehala súťaž Top trieda, v rámci ktorej sa hodnotila úprava a
výzdoba tried, dochádzka a výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. Tým, ktorí sa do tejto
súťaže aktívne zapojili, bolo odmenou príjemné pracovné prostredie a dobrá atmosféra na
vyučovacích hodinách. V tomto školskom roku sa titulu Top trieda a finančnej odmene tešili žiaci I.
H triedy, ktorým srdečne blahoželáme.
V školskom roku 2015/2016 sme doplnili galériu NAŠI ÚSPEŠNÍ o ďalšie meno a ďalšiu tvár. V
tomto školskom roku do galérie pribudla študentka Miriama Fornadeľová, žiačka V. H triedy
študijného odboru hotelová akadémia, s výbornými výchovno-vzdelávacími výsledkami počas
celého štúdia. Úspešne reprezentovala školu na barmanských súťažiach EUROCUP v Prešove. V
roku 2014 získala umiestnenie v striebornom pásme a v roku 2015 bola absolútnou víťazkou v
súťaži jednotlivcov. K dosiahnutým úspechom jej srdečne blahoželáme.
Dňa 14. júna 2016 sa uskutočnilo Slávnostné rodičovské združenie I. H triedy.
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.
Dňa 24.5.2016 sa uskutočnilo krajské kolo v atletike žiakov SŠ v Prešove. Hotelovú akadémiu J.
Andraščíka 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.
Dňa 19.5.2016 sa v Bardejove na Radničnom námestí konala Územná súťaž SČK - DPP pre
žiakov stredných škôl bardejovského a staroľubovnianskeho okresu. Hotelovú akadémiu J.
Andraščíka 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. V silnej konkurencii
jedenástich škôl pod dozorom odbornej poroty v teoretických a praktických úlohách skončili naši
žiaci na peknom 4. mieste.
12. ročník súťaže Ľudová pieseň Košickej mládeže, 1. miesto skupina MELODY, cena poroty:
Monika Pillárová, cena primátora mesta: duet Monika Pillárová a Lucia Hanišová. Nahliadnite do
fotogalérie: 12. ročník súťaže Ľudová pieseň košickej mládeže.
Do galérie Praktická časť OZ MS 2016 - 5. G trieda boli pridané fotografie.
Do galérie Praktická časť OZ MS 2016 - 5. H trieda boli pridané fotografie.
Žiaci 1. a 2. ročníka sa dňa 13. apríla 2016 zúčastnili Exkurzie Osvienčim a Krakow - 13. 4.
2016.
Dňa 8. apríla 2016 našu školu na Finále medzinárodnej súťaže BOSÁKOVA CENA 2015/2016
reprezentovala žiačka 2. ročníka odboru medzinárodné obchodné vzťahy Ľubka Hankovská.
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 postupujú do celoštátneho kola SOČ s názvom práce
Stopy remeselnej minulosti.
Dňa 31. 3. 2016 sme oslávili Deň učiteľov.
Dňa 22.marca 2016 prebiehal X. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže Cassovia cup 2016
v Košiciach. Našu školu reprezentovali žiačky Natália Nováková a Martina Maníková.
"Veľká noc na poľskom stole" - Poľsko, Debica 22. 3. 2016. Získali sme ocenenie za
najbohatšiu ponuku a najlepší sladký pokrm.
Hviezdoslavov Kubín 2016 v Hotelovej akadémii Jána Andarščíka - 17. marca 2016. Víťazom
blahoželáme!
Dňa 10. marca 2016 študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka pripravili pre deviatakov ZŠ
deň zameraný na získanie finančných vedomostí a zručností. Pozvanie prijalo 13 základných škôl.
Víťazom prípadovej štúdie sa stala ZŠ Kurima. FOTOGALÉRIA





























9. marca 2016 škola zorganizovala 3. ročník baristickej súťaže Bardejovský barista. Tentokrát
bola spoluorganizátorom súťaže Academy of coffee s odborným garantom p. Oldřichom Holišom.
FOTOGALÉRIA
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 FOTOGALÉRIA
Dňa 4. marca 2016 sa v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka 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.
Dňa 3. 3. 2016 si žiaci našej školy overili svoje zručnosti v desaťprstovej hmatovej metóde pri
odpise odborného textu v 2 kategóriách. 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). Fotogaléria
Dňa 29. 2. 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili florbalového turnaja stredných škôl pre chlapcov.
V dňoch 28. 1. - 29. 1. 2016 sa žiaci V. H triedy zúčastnili tematickej exkurzie v Bratislave spolu s
triednou učiteľkou Mgr. Máriou Mudrovou. Súčasťou akcie boli aj odborné exkurzie v boteli Gracia
a v hoteli Carlton. K zaujímavým zážitkom patria aj návšteva divadelného predstavenie v SND a
prehliadka štúdia televízie TA3 a nadšenie z prítomnosti v živom vysielaní. Fotogaléria
Dňa 25. 2. 2015 sa uskutočnil banket 3. H triedy.
Dňa 23. 2. 2016 sa uskutočnil banket 3. G triedy.
Dňa 25. 2. 2016 sa v Mestkej športovej hale konalo Obvodné kolo v basketbale študentiek
stredných škôl, ktoré organizovalo pod záštitou vyhlasovateľa MŠVVaŠ SR Gymnázium L.
Stockela v Bardejove. Družstvo našich dievčat: Lívia Pekárová, Monika Mihaľová, Gabriela
Bereščáková, Zuzana Novotná, Silvia Orlovská, Alexandra Štefancovová, Alexandra Železná,
Bianka Petrušková, Erika Dančišinová, Vanesa Margicinová, Simona Kalakajová sa umiestnilo na
peknom 3. mieste.
Dňa 23. 2. 2016 (utorok) sa konala na škole Generálna skúška MS 2016 zo slovenského jazyka a
literatúry. 13 žiakov malo možnosť elektronicky testovať externú časť maturitnej skúšky zo
slovenského jazyka a literatúry. Po odskúšaní a zhodnotení pozitív tejto elektronickej formy
maturitnej skúšky sa študenti bez váhania prihlásili aj na jej vykonanie dňa 15. 03. 2016 v riadnom
termíne. Študentom prajeme úspešné zvládnutie maturitnej skúšky!
Dňa 23. 2. 2016 sa na Strednej odbornej škole v Bardejove uskutočnil turnaj v stolnom tenise.
Naši žiaci Braňo Choma, Adam Mikluš, Martin Mihalik, Martin Geci obsadili 3. miesto.
11. februára 2016 sa stretli študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka a ich hostia na
školskom plese, ktorého zárukou kvality bol DJ Pepe, skupina FETTY, bohatá tombola,
vyhlásenie kráľovnej a kráľa plesu, skvelý fotograf GRYMO a neopakovateľná atmosféra.
V dňoch od 25. 1. do 29. 1. 2016 prebiehal na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka Hospodársky
týždeň.
Dňa 14.1.2016 sa na Hotelovej akadémii Jána Andračšíka konalo obvodné kolo olympiády
v anglickom jazyku.
Dňa 22.1.2016 sa konal 7. reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove.
Srdečne Vás pozývame na 7. reprezentačný ples Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v
Bardejove, ktorý sa koná dňa 22.1.2016.
V dňoch 11. -15. 1. 2016 sa študenti Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove zúčastnili
lyžiarskeho výcviku v Ski centre Malinô Brdo.
Dňa 22. 12. 2015 sa v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka uskutočnila Vianočná akadémia.
Dňa 16.12.2015 sa v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka uskutočnilo školské kolo olympiády v
nemeckom jazyku .
Dňa 15.12.2015 sa v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka uskutočnilo školské kolo olympiády v
anglickom jazyku .




























Všetci „budúci animátori“ sa zišli 7. 12. 2015 v priestoroch Centra odborného vzdelávania na
Hotelovej akadémii Jána Andraščíka. Konal sa už po 4-krát animátorský kurz pod vedením prvého
slovenského trénera animátorov spoločnosti STAGEMAN Group LTd. Slavomíra Pačutu.
Vo štvrtok 3.12.2015 študenti IV.H,G pripravili pre rodičov slávnostný raut , ktorý sa niesol v duchu
Rozprávkových Vianoc. Pre hostí pripravili nielen kulinárske dobroty, ale rodičov prekvapili
kultúrnym programom, ktorý navodil blížiacu sa vianočnú atmosféru.
Dňa 1.12.2015 sme v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka organizovali ďalší ročník súťaže v
prednese poézie Popoludnie s cudzími jazykmi.
V piatok 4.12.2015 sa 11 družstiev zúčastnilo už 3.ročníka mikulášskeho turnaja tried vo futsale.
Víťazmi sa stali žiaci 1.A triedy, za nimi skončili 3.A, 2.F a 4.G trieda.
Dňa 25.11.2015 sa v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka uskutočnil Deň otvorených dverí. Žiaci
základných škôl nahliadli do odborných učební, telocvične a jedálne s prezentáciou zručností
našich žiakov. Mohli navštíviť ukážky carvingu, či someliersku súťaž.
Naši študenti nás vynikajúco reprezentovali v ďalšom ročníku súťaže EUROCUP 2015 v Prešove.
Tu sú fotografie z úspešnej reprezentácie našich študentov.
Študenti 1.ročníka absolvovali dňa 10.11.2015 slávnostnú imatrikuláciu.
Študentky odboru hotelová akadémia pripravili v dňoch 21. a 27.10.2015 spolu s vyučujúcimi
odborných gastronomických predmetov návštevu ZŠ Zborov a III.ZŠ spojenú s prezentáciou
"zdravých maškrtiek"..
2.ročník súťaže o najkrajšiu vyrezávanú halloweensku tekvicu sa uskutočnila v Hotelovej akadémii
Jána Andraščíka dňa 28.10.2015.
Dňa 22.októbra 2015 sa v priestoroch Centra odborného vzdelávania v Hotelovej akadémii Jána
Andraščíka konal pre študentov odboru hotelová akadémia seminár o pive.
15.októbra 2015 sa naši študenti končiacich ročníkov zúčastnili na veľtrhu Gaudeamus v Nitre,
kde sa dozvedeli informácie o možnosti štúdia na VŠ na Slovensku.
V dňoch 12. - 16.10.2015 sme pre študentov 2. ročníka zorganizovali plavecký kurz..
Dňa 12.októbra 2015 sa študenti odboru hotelová akadémia a odboru manažment
regionálneho cestovného ruchu zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.
Dňa 9.októbra 2015 sa v kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch konal galaprogram pri príležitosti
120. výročia založenia nemocnice sv.Jakuba v Bardejove. Spolu s p. Dvorským na ňom vystúpila
aj skupina Melody.
Študenti 2.ročníkov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka absolvovali 1.októbra 2015 tematickú
exkurziu vo Svidníku a na Dukle.
V piatok 2. októbra 2015 uzavreli ďalšou aktivitou v materskej škole študenti 2.F triedy svoj projekt
Výživné myšlienkové mapy. Prezrite si fotogalériu z krásneho dopoludnia.
Dňa 23.septembra 2015 sa v Košiciach konalo finále speváckej súťaže pri príležitosti Európskeho
dňa jazykov, kde naše študentky obsadili 2.miesto.
V dňoch 9.-11.septembra 2015 sa uskutočnil v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka kurz ochrany
života a zdravia pre študentov 3.ročníka.
Dňa 2.septembra 2015 sa v priestoroch jedálne Hotelovej akadémie Jána Andraščíka uskutočnilo
slávnostné otvorenie školského roka 2015/16.
Študentky Hotelovej akadémie Jána Andraščíka, členky speváckej skupiny MELODY, vystupovali
počas 44.ročníka Bardejovského jarmoku.
Študenti Hotelovej akadémie sa v mesiaci jún zapojili do súťaže „Prelož a zaspievaj“. Súťaž
spočívala v preložení cudzojazyčnej piesne do slovenčiny alebo naopak. Súťaž sa koná pri
príležitosti Európskeho dňa jazykov každý rok v septembri. Študenti angličtiny si vybrali pieseň
„Mother nature needs us“ a nemčinári stavili na "5 minutes vor 12“. Obidve piesne sú naspievané
študentkami II.A triedy v doprovode Mgr. Františka Tkáča.

