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„HĽA, BEZPEČNÝ TO VCHOD PRE TVOJE SPASENIE. PAMATAJ NA TÚŽBY NAŠE 

 I PODDANÝCH.“1 

 

História budovy 

Milý čitateľ, radi by sme poodhalili zákutia 90-ročnej histórie jednej  úspešnej školy. Prijmi teda naše skromné pozvanie a poďme 

spoločne nahliadnuť „do kuchyne“, kde sme „pomalým varením“ pripravili pokrm výnimočnej chuti.  

Ak by sme si chceli trochu zacestovať v čase, práve prvá polovica 15. storočia by bola naša nástupná stanica. Okolo roku 1435 dalo 

mesto vystavať hradobný múr, ktorý mal chrániť tunajšie obyvateľstvo. Dôležitou súčasťou tohto opevnenia bola bránová veža, čo viedla 

kolmo na Hlavnú ulicu a miestni ju volali Malá bránka. Stala sa tak 

neoddeliteľnou a významnou súčasťou západnej obrany mesta. 

Ako čas plynul, toto opevnenie prešlo viacerými úpravami, no 

najvýraznejšiu prestavbu nachádzame v archívoch zo 17. storočia.2 

V meste pôsobilo mnoho významných osobností z rôznych 

oblastí vedy, umenia či medicíny. A tu sa dostávame k menu dr. 

Samuel Krieger, práve tento muž založil v budove na Baštovej ulici 

v roku 1808 mestskú nemocnicu a na poschodí bola zriadená 

kaplnka, ktorú zasvätili sv. Floriánovi. Keďže vstup nad bránou 

zdobí reliéf s vyobrazením sv. Floriána, brána dostala meno 

Floriánova. Floriánova brána patrí medzi najzachovalejšie súčasti 

                                                             
1 Archív KPÚ. 
2 Archív KPÚ. 

Obrázok 1   Floriánova brána začiatok 20. storočia 
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mestského opevnenia. Naďalej má komunikačnú funkciu, lebo 

spája stredoveké jadro s predmestiami. Aj po toľkých stáročiach 

patrí k výrazným prvkom mestského opevnenia.3 

V 90-tych rokoch 19. storočia je postavený spoločenský 

pavilón, ktorého stavbu financuje „brusliarsky“ spolok. Budova 

stála vtedajších 40 000 zlatých a hneď ju previedli do majetku 

mesta. Súčasný vstup do budovy školy slúžil ako vchod do 

spomínaného spoločenského pavilónu, kde sa v 19. storočí 

nachádzalo mestské klzisko.4 Toto prírodné športovisko založil 

práve korčuliarsky spolok na čele s predsedom dr. Karolom 

Floriánom (Všimli ste si zhodu mien s patrónom mesta?), ktorý bol 

aj starostom mesta v čase založenia školy v roku 1927 a zároveň 

predsedom už spomenutého spolku. Táto časť histórie „našej“ školy je vskutku nezanedbateľná, a preto nám nedá nepristaviť sa pri niektorých 

faktografických údajoch: 

- spolok bol založený už v roku 1872; 

- bola to najstaršia organizácia v meste; 

- vodu na klzisko čerpali z neďalekého Mlynského jarku; 

- zisky mali zo vstupného a o ľad sa staral majster ľadu so svojimi pomocníkmi; 

- v lete to bolo oficiálne tenisové ihrisko; 

                                                             
3 Archív KPÚ. 
4 Archív KPÚ. 

Obrázok 2   Pohľad na Floriánovu bránu z mesta 
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- v medzivojnovom období mala ľadová plocha umelé 

osvetlenie i ozvučenie a organizovali sa tu večerné 

i nočné korčuľovania, kde  prítomným hrala živá 

hudba; 

- obyvatelia mesta sa zabávali na karnevaloch na ľade 

i hokejových zápasoch; 

- v roku 1952 vznikol hádzanársky klub Slávia ČSSZ, 

ktorý o rok neskôr prešiel pod Tatran, a práve na 

tomto ihrisku sa odohral prvý  ligový zápas 

(24.5.1958).5 

 

Keďže spolok mal klzisko s priľahlou budovou 

v nájme od mesta6, nemal financie na obnovu secesnej 

budovy, no aj napriek tomu sa pokúšal predĺžiť nájom, ale 

v tomto čase sa už predstavitelia mestskej rady rozhodli, že bývalá mestská nemocnica na Baštovej ulici bude dobrým miestom pre 

rozrastajúcu sa školu, a preto aj dalo zrekonštruovať a pripraviť miestnosti, v ktorých sa od školského roku 1935/36 mali pripravovať mladé 

dievčatá i ženy na svoje budúce povolania. Ale nechceme predbiehať, o tom budeme hovoriť neskôr.  

 

                                                             
5 http://tatranpresov.sk/historia/historia-klubu-tatran-presov.html 
6 Nájom trval od 1.1.1906 – 31.12.1940 v liste z 19.3.1935 navrhuje spolok kúpiť bývalú nemocnicu a zbúrať budovu, kde by chcel rozšíriť klzisko (nevieme s istotou 
povedať, o ktorú budovu presne išlo) . Štátny archív v Prešove. 

Obrázok 3   Spoločenský pavilón 
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Zaujímavé je zistenie, že podľa vzorov nemeckých miest 

mali v pláne vytvoriť tzv. pľúca mesta: „...a že v iných mestách, 

menovite v Nemecku (napr.v Roštoku, Greisswaldu) bývalé mestské 

šancy sa vôbec nezabudovali, ale služia ako parky takzvaných pľúc 

vnútorného mesta. Túto funkciu vykonával by ten pozemok tiež, keď 

by v našom majetku služil a na večné časy za klzište, poťažne 

v letnom období na účele tenisových grundov.“7 

Presunuli sme sa v čase do doby, kedy už Baštová ulica bola 

oficiálnou adresou Odbornej školy pre ženské povolania. Aj napriek 

snahe mesta zefektívniť a zmodernizovať učebné miestnosti sa stále 

žiačky delia o priestory s mestskou hudobnou školou a dokonca sa 

niektoré predmety vyučujú v katolíckom kruhu (bohužiaľ, 

nedopátrali sme sa k informáciám, či je to stále ten istý priestor ako 

dnes). Avšak dotácie od mesta, o ktoré škola žiadala, neboli schválené, a preto mestskí poslanci nachádzajú kompromis v tom, že premiestnia 

hudobnú školu a o jej priestory rozšíria učebne a zariadia cvičné kuchyne.8 

Február 1948 nebol len víťazným v našej vojnou poničenej krajine, ale mesto schválilo žiadosť o vybudovanie úplne novej budovy 

s priľahlým internátom na Táborovej ulici v Prešove. No z neznámych dôvodov k tejto stavbe nikdy nedošlo. 

                                                             
7 Komunikácia medzi mestom a spolkom ohľadom predĺženia nájmu z dňa 28.11.1932. . Štátny archív v Prešove. 
8 Štátny archív v Prešove. 

Obrázok 4   Klzisko v čase rozkvetu 
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V povojnovom období a období „budovania socialistickej 

spoločnosti“ prešla škola menšími, nazvime ich udržiavacími, 

úpravami. No v roku 1974 sa pristavila časť budovy, ktorá mala 

vytvoriť optimálne podmienky pre ďalšie vzdelávanie študentov a 

vedenie žiadalo mesto o povolenie postaviť telocvičňu, ktorá celé 

desaťročia chýbala. Projekty na školskú telocvičňu, bohužiaľ, 

neboli schválené.  

Získali sme však 11 nových učební, knižnicu, zborovňu, 

riaditeľňu a dva kabinety. V suteréne sa umiestnili dve nové 

cvičné kuchyne so stolovacou miestnosťou.9  

O dva roky neskôr (v roku 1976) sa študenti mohli tešiť 

z dvoch moderných stolovacích miestností, ktoré boli práve 

v tomto jubilejnom roku zrekonštruované do modernej 

a nadčasovej podoby a k nim priľahlej kuchyne.10 

Výraznejšie zmeny v spoločnosti priniesol prelomový rok 1989 a pre vtedy už Hotelovú akadémiu rok 1991, keď sa v snahe využiť 

potenciál priľahlých a vonkajších priestorov školy začali realizovať odvážne plány vybudovania prvej letnej záhrady v meste, kde by ponúkali 

občerstvenie. A tak sa zrodilo stredisko odbornej praxe žiakov (SOP) Unigast Floriánka. Išlo o veľkú rekonštrukciu pôvodných priestorov 

v prízemí starej budovy. Okrem letnej terasy tak vytvorili primátorský salónik a predajňu potravín. K tomuto dielu priložili ruku nielen 

vtedajší učitelia, ale ďalší zamestnanci školy. 11 

                                                             
9 Archív a kroniky školy. 
10 Archív a kroniky školy. 
11 Archív a kroniky školy. 

Obrázok 5   Prístavba v roku 1974 
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Rekonštrukcia v roku 2010, znamenala nástup opráv a zveľaďovania tohto starobylého objektu „s dušou mesta“, ktoré boli zavŕšené 

v školskom roku 2017/18. Reštaurácia Floriánka dostala nový šat, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani podnik tohto charakteru kdekoľvek 

v zahraničí. Vkusne sa interiér prepojil s motívom sv. Floriána a hlavne hasičov, takže sa zachovala pôvodná myšlienka stredovekej brány. 

So smútkom však musíme priznať, že secesná časť s reliéfom korčuliarov stále chátra.  

Pokračujme teda v prechádzke dejinami školy. 

 

Obrázok 6   Secesný reliéf mestského klziska 
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„SPÁJAME TRADÍCIU S BUDÚCNOSŤOU VO VZDELÁVANÍ V OBLASTI GASTRONÓMIE A HOTELIERSTVA.“ 12 

 

História školy 

 Píše sa 23. august 1927 a starosta mesta, dr. Karol Florián, podpisuje pozvánku, ktorou „s úctou povoláva“ členov mestského 

zastupiteľstva na mimoriadne zasadnutie v súrnej veci, ktoré sa má konať 26. augusta 1927 v mestskej radnej sieni, aby sa v zrýchlenom 

konaní zriadila dvojtriedna rodinná škola na podnet spolku Živena a jej predsedníčky Márie Lieskovskej. Mestské zastupiteľstvo zasadá 

v stanovený deň o šiestej hodine popoludní a v tomto zložení jednohlasne schvaľuje, „..že bude všetkie vecné výdavky tejto školy znášať.“ 

A mená týchto zhovievavých členov mestského zastupiteľstva sú: 

Dr. Karol Florián, starosta mesta a predseda „brusliarskeho“ spolku; Julius Róvo; Ing. Anton Tobek, vtedajší riaditeľ Štátnej 

priemyselnej školy a budúci prvý riaditeľ novovzniknutej školy; Rud. Lieskovský; Mikuláš Benyó; Ján Béreš; Róbert Ciegelbrier; Julius 

Dadej; dr. Alex Duchoň; dr. Karol Ferbstein; Jakub Goldberger; Jozef Kolozsy; Ján Korotnoky; Michal Kubičko; Daniel Lutočka; Rudolf 

Lukács; dr. Artur Maibaum; Emil Suchý; Štefan Vozárik; Ján Vitschl; Ľudovít Weisz; Hermann Weisz; Ján Sopkó a Peter Szuszán.13 

O štyri dni zasadá Okresný výbor v Prešove, ktorý sa – okrem iného – uzniesol, že „...rozhodnutie toto zastupuje záujem všetkieho 

obyvateľstva mesta a okolia, sa nestretáva s odporom žiadnej skupiny prešovského obyvateľstva, bolo preto možné odhliadnuť od jeho 

formálneho nahlásenia a schváliť ho pominutím tejto formality už aj z príčiny, aby týmto bolo umožnené zahájiť vyučovanie v zmienenej škole 

už začiatkom školského roku 1927-28.“14 

                                                             
12 MVDr. Jozef Šenko, riaditeľ školy. 

13 Štátny archív v Prešove. 
14 Uznesenie č. 16482/927 237-výb. Štátny archív v Prešove. 
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Po tomto kroku sa veci začali hýbať závratným tempom a všetko sa mohlo pripravovať na prvé dni 

v novozaloženej škole, ktorá mala poskytnúť dievčatám od 14 rokov „vedomosti a dovednosti potrebné pre 

vedenie domácnosti i vzdelanie, ktoré v prítomnej dobe žiada sa od ženy – gazdinky – matky – občianky.“15 

 

Málokto vie, že priestory, kde sa žiačky vzdelávali boli vo vtedajšej Štátnej priemyselnej škole16, ktorú 

viedol obľúbený riaditeľ Ing. Anton Tobek, a možno aj práve preto sa stáva prvým riaditeľom novovzniknutej 

inštitúcie pre mladé ženy pod názvom Verejná odborná škola pre ženské povolania v Prešove.  

Učebné osnovy boli schválené pre dvojročnú školu rodinnú a ľudové kurzy trojmesačné. Vyučovanie 

bolo celoročné a celodenné. Profil vtedajších absolventiek a ich uplatnenie:  

1. Po ukončení môžu žiačky pokračovať v štúdiu „na ústave k vzdelaniu učiteliek domácich nauk a ročnej školy 

vychovateľskej (Prešov, Praha, Brno)“. 

2. Po absolvovaní i 3. ročníka „môžu vstúpiť do ústavu k vzdelaniu učiteliek pre odborné školy (Turč. Sv. Martin, Brno, Praha)“. 

3. Vysvedčenie nahrádzalo svedectvo potrebné na založenie tovarišstva, tzv. Tovaryšský list.17 

Je zvolený školský dozor, učiteľský zbor, kuratorium školy (správny výbor dozerajúci na chod školy) i učebné osnovy odbornej školy, 

dovedna dvadsať ľudí, čo začne písať deväťdesiatročnú históriu jednej školy. Dňom D sa stal 12. september 1927 a 26 žiačok začína študovať 

v školskom roku 1927/2818, aby získalo odborné vzdelanie. Na Slovensku je to jediná a jedinečná škola tohto zamerania a ešte dlho bude. 

Podobné inštitúcie sú iba v Brne a Prahe. 19 

                                                             
15 Štátny archív v Prešove. 
16 Dnešná Stredná priemyselná škola stavebná na Plzenskej ulici. 
17 Výročná správa Verejnej odbornej školy pre ženské povolania v Prešove za školský rok 1927-28. Štátny archív v Prešove. 
18 5 žiačok neskôr zo školy vystúpilo, Výročná správa Verejnej odbornej školy pre ženské povolania v Prešove za školský rok 1927-28. Štátny archív v Prešove. 
19 Z korešpondencie medzi školou a mestom. Štátny archív v Prešove. 

Obrázok 7   Ing. A. Tobek 
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Zápisné je 20 Kčs, školné 200 Kčs, vkladné 15 Kčs a úrazové poistenie na celý rok 4,60 Kčs.20 Rok po založení školy ju navštevuje 35 žiačok 

v odbore rodinná škola a 23 žiačok v kurzoch varenia a šitia.21 

V tomto období škola používa priestory už spomenutej Štátnej priemyselnej školy a až v školskom roku 1935/36 sa sťahuje do „vlastnej“ 

budovy bývalej mestskej nemocnice na Baštovej ulici číslo 23. V roku 1934 sa dopĺňa ďalší učebný odbor, a to živnostenská pracovňa pre 

šitie šiat. 

Z komunikácie s mestom sme zistili, že škola mala veľmi dobré 

meno a každým rokom jej priamo úmerne pribúdali vyššie počty 

žiačok, no stále mala nevyhovujúce priestory. V tomto období išlo 

o najmodernejšie vybavenú školu svojho druhu na Slovensku. Zo 

správy o rekonštrukcii sa dozvedáme, že má – okrem iného - 8 

učební, 2 kuchyne, 1 kanceláriu a 1 práčovňu.22 

Z ďalších listín je evidentné, že škola si naozaj od svojho vzniku 

udržiavala vysokú úroveň prípravy mladých žien a bola po celé 

roky vyhľadávanou inštitúciou v rámci Slovenska, dokonca, ako 

sme už boli spomenuli vyššie, v profile absolventiek, šikovné 

žiačky mohli pokračovať v štúdiách aj v českých mestách. 

Po desiatich rokoch od svojho vzniku sa môžeme vo 

Výročnej správe zo školského roku 1937/38 dočítať i toto: „Dvojročná ženská odborná škola dáva dievčatám najširšiu možnosť uplatniť sa 

v živote, jednak pripravujúc ich k samostatnej zárobkovej činnosti v celom rade rôznych odborov, jednak učiac ich modernému, účelnému 

                                                             
20 Výročná správa Verejnej odbornej školy pre ženské povolania v Prešove za školský rok 1927-28. Štátny archív v Prešove. 
21 Lukáč, Eduard: Stredné školy v Prešove do roku 1945. Prešov: Privatpress, 2002. 
22 List zo dňa 31.1.1936, kde hlásia ukončenie rekonštrukcie dňom 11.11.1935. Štátny archív v Prešove. 

Obrázok 8   Žiačky na hodine šitia 
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a hospodárnemu vedeniu domácnosti. Mimo toho je predpísanou prípravou pre ústavy ku vzdelaniu učiteliek domácich náuk, učiteliek 

ženských odborných škôl, školy sociálnej služby, školy ošetrovateliek atď.“23 V tomto školskom roku školu navštevuje už 164 mladých žien.24 

V nasledujúcom školskom roku ponúka tieto vzdelávacie 

odbory a kurzy: ženskú odbornú školu, živnostenskú pracovňu 

pre šitie šiat, vyššiu ženskú odbornú školu, ľudové kurzy 

varenia a šitia a špeciálne kurzy (gazdinského zamerania, 

šatových doplnkov, drobných ručných prác).25 

Po prebratí všetkých nákladov školy na štát sa od 1. 

decembra 1942 premenovala na Štátnu slovenskú odbornú školu 

pre ženské povolania v Prešove a okrem špeciálnych kurzov, 

ktoré sa zrušili, ostáva náplň rovnaká. O živote školy vo 

vojnovom období sa dozvedáme zo zápisníc. Je zjavné, že vojna 

chod školy veľmi nezasiahla, hoc v najťažšom období si môžeme 

všimnúť, že „osekanie“ tematických plánov vyznelo ako praktické 

rozhodnutie vedenia. 

Po skončení vojny, v školskom roku 1945/46 znova menia názov školy na Odbornú školu pre ženské povolania v Prešove a mala už 

iba tri odbory: ženskú odbornú školu, vyššiu ženskú odbornú školu a živnostenskú pracovňu pre šitie šiat.26 

                                                             
23 Výročná správa Verejnej odbornej školy pre ženské povolania v Prešove z roku 1937/38. Štátny archív v Prešove. 
24 Výročná správa Verejnej odbornej školy pre ženské povolania v Prešove z roku 1937/38. Štátny archív v Prešove. 
25Lukáč, Eduard: Stredné školy v Prešove do roku 1945. Prešov: Privatpress, 2002. 
26 Lukáč, Eduard: Stredné školy v Prešove do roku 1945. Prešov: Privatpress, 2002. 

Obrázok 9   Interiér budovy – chodba „B“ 
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Píše sa 3. máj 1947 a Obchodná a priemyselná komora dostáva list od kuratoria  so žiadosťou o zriadenie dvojročnej školy 

hospodársko-administratívnych správkyň k 1. septembru tohto roku. List s rovnakým znením bol už poslaný aj Poverenictvu školstva a osvety 

v Bratislave (úroveň ministerstva) dňa 11. apríla 1947. V snahe zriadiť túto školu viedli ho tieto dôvody. „Slovensko je bohaté na kúpeľné 

a klimatické miesta, ako málo krajín europských. Tieto miesta tešia sa hojnej návšteve nie len domáceho obyvateľstva, ale i cudzincov, čo má 

veľký národohospodársky význam. Naše skúsenosti svedčia o tom, 

že by sa veľa získalo ....keby na ich vedenie mali odborne školených 

ľudí.“ A na inom mieste sa píše: „ A starať sa o hosťa či pacienta, 

vedieť mu poskytnúť vedľa vhodnej stravy a ubytovania i mnoho 

takých drobností, čo mu urobí pobyt milým, vytvoriť takrečeno 

domáce, útulné prostredie, to je práca priam pre ženu stvorená. 

V mnohých štátoch vystihli túto okolnosť, majú takto ženami vedené 

podniky, na ktoré i po rokoch s láskou spomíname, do ktorých sa 

radi vraciame.“27 V ďalšej časti komunikácie sa dozvedáme, že 

Poverenictvo odpovedalo na danú žiadosť kladne a vzhľadom 

k tomu, že svoje dôvody doložili i poznámkou o získaní „zvlášť 

dobrých odborníkov“ pre tento odbor „z obchodnej akademie 

a stredných škôl, jednak z lekárskych a právnických kruhov“.28 

 Školský rok 1947/48 so sebou prináša každodenné školské starosti, s ktorými sa boríme aj dnes. Ani by vám na um neprišlo, koľko 

spoločného majú súčasní žiaci so svojimi rovesníčkami v tomto roku. Zo zápisnice z 28.februára 1948 sa dozvedáme i to, že alkohol bol 

                                                             
27 Z listu zo dňa 3. mája 1947 a 11. apríla 1947. Štátny archív v Prešove. 
28 Z listu zo dňa 3. mája 1947 a 11. apríla 1947. Štátny archív v Prešove. 

Obrázok 10  Tatranské kúpele 
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problémom i v roku 1948 (a isto nielen v tomto). Riaditeľka žiadala, aby vyučujúce pri každej príležitosti venovali tejto „metle ľudstva“ 

zvýšenú pozornosť a poúčali žiačky o jeho zhubnom vplyve.29 Ďalej citujem pani riaditeľku Kováčovú: “Povrchnosť, nedostatok záujmu 

a zodpovednosti, ktoré sú charakteristické pre dnešnú povojnovú 

mládež, vyžadujú zo strany učiteľstva mimoriadnu trpezlivosť.“ 30 

Päť žiačok dokonca dostalo trojku zo správania preto, že si 

„svojvoľne a neoprávnene“ predĺžili gréckokatolícke vianočné 

prázdniny. A to nebolo všetko, tento rok bol „bohatý“ na opatrenia 

pre posilnenie disciplíny, ďalšie dostávajú trojky za 

neospravedlnené hodiny, podvádzanie, klamstvá. Každá doba má 

svoje čierne ovce. 

Kvôli reorganizácii tohto typu školy sa otvára v školskom 

roku 1949/50 prvý ročník Vyššej školy výživy v Prešove, ktorý mal 

byť ukončený po štvorročnom štúdiu záverečnou skúškou, kedy sa 

štúdium delilo na odbory v 3. a 4. ročníku, a to: diétnych 

inštruktorov a inštruktorky, pracovníkov pre spoločné 

stravovanie a poradcov v odbore výživy, hospodársko-administratívne sily pre spoločné stravovanie. 31 

                                                             
29 Zápisnica č. 3 zo dňa 28.2.1948. Štátny archív v Prešove. 
30 Zápisnica č. 3 zo dňa 28.2.1948. Štátny archív v Prešove. 
31 Lukáč, Eduard: Stredné školy v Prešove do roku 1945. Prešov: Privatpress, 2002. 

Obrázok 11   Žiačky na hodine varenia a stolovania 
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V roku 1950/51 bola zriadená expozitúra Vyššej školy výživy v Prešove a otvoril sa jednoročný odbor škola mäsného priemyslu na 

Plzenskej ulici. Toto je tiež rok, kedy sú mladí muži (bolo ich presne 

23) prvýkrát súčasťou tejto vzdelávacej inštitúcie.32 Netušíme, čo 

bolo dôvodom, ale v nasledujúcich rokoch sa už tento odbor 

nevyučoval.  

Z plánu práce Vyššej školy výživy v Prešove v školskom 

roku 1952/53, že do chodu školy zasiahla idea marxizmu 

a leninizmu, upevňovala sa láska k vlasti, robotníckej triede, 

k prezidentovi Gottwaldovi, Sovietskemu zväzu a jeho 

predstaviteľom. V rámci upevnenia disciplíny sa od tohto roku 

zavádza v škole povinné prezúvanie. Zvláštne, niektoré veci sa 

naozaj nemenia, tu môžeme hovoriť o rokmi overených 

skúsenostiach.33 

V nasledujúcom školskom roku (1953/54) škola dostala opäť 

nové meno a zamerala sa na oblasť varenia a spoločného stravovania – Priemyselná škola potravinárskej chémie v Prešove. 34 

O rok na to, v školskom roku 1954/55 zase menila meno na Škola pre spoločné stravovanie v Prešove, resp. Stredná škola spoločného 

stravovania.35 Prvýkrát v histórii školy študenti končia štvorročné štúdium maturitnou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej, písomnej 

a ústnej časti zo slovenského jazyka a literatúry, ruského jazyka, náuky o potravinách, ekonomiky a plánovania náuky o výžive.36 

                                                             
32 Lukáč, Eduard: Stredné školy v Prešove do roku 1945. Prešov: Privatpress, 2002. 
33 Plán práce školy v školskom roku 1952/53. Štátny archív v Prešove. 
34 Lukáč, Eduard: Stredné školy v Prešove do roku 1945. Prešov: Privatpress, 2002. 
35 Lukáč, Eduard: Stredné školy v Prešove do roku 1945. Prešov: Privatpress, 2002. 
36 Hotelová akadémia Prešov. Publikácia k 80. výročiu založenia školy. Prešov, 2008. 

Obrázok 12   Výstava prác žiačok 
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Vzhľadom k tomu, že škola mala veľmi dobrý kredit a spoločné stravovanie bolo na vzostupe, otvára sa v septembri 1957/58 päťročné 

štúdium popri zamestnaní. O dva roky neskôr, teda v školskom roku 1960/61 prichádza ponuka pre absolventov stredných škôl a hlavne 

absolventov gymnázií, ktorí neboli prijatí, či z iných dôvodov 

nepokračovali v štúdiu na vysokej škole, pomaturitné štúdium. 

Najprv sa otvára dvojročné a neskôr trojročné pomaturitné 

štúdium. V tomto období si mohli dospelí doplniť vzdelanie 

v nasledujúcich odboroch: technológia mäsa a mäsových 

výrobkov, výroba odevov a bielizne a spracovanie mlieka.37 

Keďže naše geografické podmienky nás posúvajú smerom 

na východ, resp. severovýchod Slovenska, od roku 1968/69 až do 

1996/97 sa vytvára možnosť štúdia v rusínskom jazyku práve pre 

deti z týchto rodín. A tak sa stáva skutočnosťou fakt, že k dvom 

paralelným triedam pribúda ešte jedna ukrajinská. Táto pre nízky 

záujem zaniká v už spomenutom roku.38 

Opäť nastáva zmena študijného odboru, a týmto aj zmena 

názvu školy na Strednú hotelovú školu a neskôr na Hotelovú školu, nový študijný odbor sa volá prevádzka hotelov a spoločného 

stravovania.39 

O spoločenských a politických zmenách po revolúcii sme už hovorili a pridáme k nim informáciu, že práve školský rok 1990 je 

začiatkom experimentálneho päťročného štúdia v dennej forme s novým názvom odboru – hotelová akadémia. Deväťdesiate roky sa niesli 

                                                             
37 Hotelová akadémia Prešov. Publikácia k 80. výročiu založenia školy. Prešov, 2008. 
38 Hotelová akadémia Prešov. Publikácia k 80. výročiu založenia školy. Prešov, 2008. 
39 Hotelová akadémia Prešov. Publikácia k 80. výročiu založenia školy. Prešov, 2008. 

Obrázok 13  Prví absolventi päťročného štúdia popri zamestnaní 
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v znamení nielen politických, ale aj spoločenských zmien, čo tejto škole otváralo dvere do sveta hotelierstva, gastronómie i manažmentu. 

Okrem ruského jazyka sa mohli študovať aj ďalšie cudzie jazyky a v podstate do dnešnej doby sa naša škola považuje za inštitúciu, ktorá 

ponúka širšie štúdium cudzích jazykov. Tento trend sa posunul do ďalšej časti, a to odbornej praxe študentov v zahraničí, kde si svoje znalosti 

overujú v cudzine. 

V tomto období bola ešte možnosť ukončiť štúdium v treťom ročníku výučným listom v odbore kuchár-čašník/kuchárka-servírka formou 

dobrovoľnej záverečnej skúšky. Tí, čo sa rozhodli v štúdiu pokračovať, a bola ich väčšina, končili školu so zameraním na hotelový 

a gastronomický manažment maturitnou skúškou.40 

 Dostali sme sa až na záver tejto prechádzky dejinami. Dúfame, že to nebola nudná cesta, ale ochutnávka „všehochute“ i  potvrdenie, 

že minulosť sa opakuje. Ako v štyridsiatych rokoch, tak aj teraz riešime klasické pedagogické problémy a snažíme sa stierať generačné 

rozdiely, aby nám „naša mládež“ neprerástla cez hlavu, a tak ako v minulosti, aj dnes sa pokúšame odovzdať to najlepšie, čo sme za tie roky 

nadobudli. Je to náš druhý domov i rodina. Hoci má táto starenka 90 rokov, vôbec by sme nepovedali, že je vetchá a nevládna, veď počas 

svojho života vyryla do tváre mesta i sŕdc absolventov nádherné a nezmazateľné stopy. 

 

 

 

                                                             
40 Hotelová akadémia Prešov. Publikácia k 80. výročiu založenia školy. Prešov, 2008 
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Obrázok 14  Učebné plány v roku 1927/28 a 2017/18 
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Profil absolventa z roku 1937 

Kam z odbornej školy pre ženské pohlavia? 

Dvojročná ženská odborná škola je prípravou pre: živnostenskú 

pracovňu pre šitie šiat alebo bielizne (praxou oprávňuje 

k samostatnému sprevádzaniu živnosti), pre jednoročnú vyššiu 

ženskú odbornú školu, dvojročný ústav domácich náuk, (Prešov, 

Levoča, Košice), ročnú školu pre vychovateľky (Hradec Králové), 

ročnú školu pre vychovateľky a administratívne pracovnice 

v ústavoch pre mládež ( Praha XVI).  

Absolventky dvojročnej ženskej odb. školy a vyššej ženskej odb. 

školy môžu pokračovať v študiách na dvojročných  školách 

sociálneho smeru (Turčianský Sv. Martin, Brno, Hořice), na vyššej 

odb. škole pre výchovu hospodárskych a administratívnych 

správkyň (Praha I.), na vyššej škole pre vzdelanie dietnych 

pracovníc a na dvojročnom ústave odborných učiteliek oboru 

gazdinského.  

Dvojročná ženská odborná škola, živnostenská pracovňa a rok 

dielenskej praxe je prepísaným predbežným vzdelaním pre 

dvojročný ústav odborných učiteliek šitia šiat a šitia bielizne 

(Brno).  

Dvojročná ženská odborná škola je doporučovanou (síce 

nepovinnou) prípravou pre školu umeleckých remesiel (Bratislava, 

Brno), umelecko-priemyslovú školu (Praha), pre ústavy pre 

vzdelanie učiteliek materských škôl, pre ošetrovateľskú školu 

(Turč. Sv. Martin, Praha). 

 

 

Profil absolventa z roku 2017 

Kam z hotelovej akadémie? 

Absolvent študijného odboru 6323 K hotelová akadémia je 

kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým 

odborným profilom a všeobecným vzdelaním.   

Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných 

službách, vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním 

hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach 

reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného 

ubytovania.  

Vie vykonávať ekonomické činnosti  v oblasti poskytovania 

služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia 

administratívy, účtovníctva.  

Ovláda a využíva informačno-komunikačné technológie, základy 

hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie. Absolventi 

získajú schopnosť komunikovať v 2 cudzích jazykoch (anglicky, 

nemecky, francúzsky a rusky), riešiť problémové úlohy a pracovať 

v skupine.  

Absolvent  je pripravený na okamžitý vstup do praxe, dosiahnuté 

vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v 

podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v 

príbuzných odboroch pomaturitného štúdia a v štúdiu na vysokej 

škole. 
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"Ak sa chce stať človek človekom, musí sa vzdelávať." - povedal kedysi učiteľ národov Ján Amos Komenský. Škola je základ života. Je to 

to správne miesto, ktoré človeka usmerňuje do budúcnosti. Ponúka mu vzdelanie, veľa rôznych aktivít, možnosť vytvárať 

nové priateľstvá, prežiť chvíle radosti a šťastia. 

 Ako čas rýchlo beží. Pred deväťdesiatimi rokmi sa po prvýkrát otvorili brány našej školy, zaznelo prvé oficiálne zvonenie. 

Za tie roky prešla mnohými kvantitatívnymi, aj kvalitatívnymi zmenami a rekonštrukciami. Všetky zmeny boli vždy 

uskutočňované s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť absolventov, ale aj učiteľov novým požiadavkám. Jej bránami prešlo 

mnoho žiakov aj zamestnancov.  

Úspešným meradlom školy sú jej žiaci a najmä jej absolventi. Mnohí z nich sa môžu chváliť úspechmi v rôznych súťažiach, 

olympiádach, či iných aktivitách absolvovaných doma i v zahraničí. Sme hrdí na našu školu, ktorá sa môže chváliť 

množstvom dobre vychovaných a vzdelaných ľudí. Celý rad skvelých absolventov našej školy je dôsledkom využitého talentu a nadania, ale 

aj výborným vysvedčením ich učiteľov.  

Ján Amos Komenský bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy 

pokračujú učitelia i dnes. Záleží im na tom, aby pripravili do života schopných a vzdelaných ľudí. Prácu učiteľa však mladí vedia oceniť až 

keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali. Uvedomia si, že svojim učiteľom pripravili veľa ťažkých chvíľ, že 

ich práca nekončí len zvonením, ale že aj ich doma čaká niekto, o koho sa treba postarať. Pri takýchto návratoch do školských  čias si 

uvedomujeme poslanie učiteľa, jeho zodpovednú prácu, za ktorú všetkým učiteľom patrí veľké poďakovanie. 

 Pri tejto vzácnej príležitosti chcem vzdať úctu a úprimný hold všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, žiakom 

i absolventom školy, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o lesk a dobré meno našej starobylej výchovno-vzdelávacej ustanovizne. 

Dovoľte mi, aby som všetkým bývalým i súčasným pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, žiakom i absolventom Hotelovej 

akadémie v Prešove zablahoželal k deväťdesiatemu výročiu založenia školy a zaželal všetkým pevné zdravie, šťastie, pohodu, pracovný 

optimizmus a úspechy. Nech ešte dlhé roky naše úsilie prináša plody radosti a hrdosti.  

 

        MVDr. Jozef Šenko 

             riaditeľ školy  
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Dear colleagues, dear friends, 

As President of the Association of European Schools for Hotel and Tourism, I am very honoured to be able to say a few 

words to you. This year our association is celebrating its 30th anniversary so we are about 60 years younger than the Hotel 

Academy in Prešov! I am very proud of the fact that with more than 300 member schools, the AEHT is present in almost 

80% of the European countries. 

This provides an extremely valuable international platform which is demonstrated in a large range of activities such as 

exchanges, knowledge sharing, competitions, seminars, etc. We believe that the only way to reach the maximum amount 

of effectiveness, it is extremely important to include students, teachers, directors and the business community in all these 

activities. 

The AEHT is run by an Executive Board, composed of one representative from each of the member countries. The National Representative 

is not only the contact person between our association and the (potential) member schools in that particular country, but also the link to 

national bodies representing the hotel and tourism profession. For years Jozef Šenko has been not only the director of the Hotel Academy in 

Prešov but also our very active National Representative of Slovakia within the Executive Board. Even though the Executive Board meetings 

are taking place all over Europe, the National Representative of Slovakia is always present to share his expertise to reinforce our association.  

The close relation between the AEHT and the Hotel Academy cannot be made more clear by the fact that for many years one of your teachers, 

Natalia Komanicka, was available for the AEHT as the official interpreter. Last, but not least, I would like to mention two important events. 

First, there is the well-organized annual EUROCUP competition for young bartenders. This international competition, managed by Marek 

Soták, has been a very important item on the event calendar of the AEHT for years. It gives students of all member schools another splendid 

opportunity to participate in competitions in an international environment. The second event was the beautiful 23rd edition of the “Christmas 

in Europe” event in 2014, hosted by the Hotel Academy in Prešov. During this major event you showed us your organizing skills and provided 

a convivial and positive atmosphere which made this a most memorable edition. 

Our world, our society and our labour market are getting more and more international. We educators have an obligation to provide our students 

with knowledge and skills to cope with the challenges in a constantly changing globalized world. Being active on an international platform, 

such as the AEHT, shows that you, as educators, are creating an environment in which students are able to learn to become “hospitality 

professionals of the world”. I sincerely hope you will keep this important value high on your future educational agenda which will definitely 

result in great future hospitality leaders with an international vision!   
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I wish you all lots of pleasure during the celebration of the 90th anniversary of your school. On behalf of all AEHT Presidium members, I 

would like to congratulate you with this amazing milestone and we hope you will provide us the honour of remaining an active member of 

the AEHT. 

 

                                                                          Remco Koerts 

                                                                       president AEHT 2017-2021 

 

preklad: 

 

Drahí kolegovia, drahí priatelia, 

ako prezidentovi Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu sa mi dostalo cti povedať vám pár slov. Tohto roku naša asociácia oslavuje 

30. výročie založenia, takže sme o 60 rokov mladší než Hotelová akadémia v Prešove! Som hrdý na to, že so svojimi viac než 300 členskými 

školami má AEHT zastúpenie v takmer 80% európskych krajín. Táto skutočnosť nám poskytuje mimoriadne cenný medzinárodný priestor, 

na ktorom môžeme uskutočňovať širokú škálu aktivít, ako napr. výmenné pobyty, výmenu skúseností, súťaže, semináre atď. Sme presvedčení, 

že jediným spôsobom ako dosiahnuť maximálnu efektivitu je zahrnúť do spomínaných aktivít študentov, učiteľov, riaditeľov aj podnikateľskú 

verejnosť. 

Na čele AEHT stojí Výkonný výbor, v ktorom má každá členská krajina jedného reprezentanta. Tento národný reprezentant je nielen 

kontaktnou osobou medzi AEHT a (budúcimi možnými) členskými školami v danej krajine, ale zároveň aj umožňuje prepojenie na profesijné 

organizácie hotelierstva a cestovného ruchu v krajine. Jozef Šenko je celé roky riaditeľom Hotelovej akadémie v Prešove a zároveň aj 

mimoriadne aktívnym zástupcom Slovenska vo Výkonnom výbore AEHT. Aj keď sa stretnutia Výkonného výboru konajú v krajinách celej 

Európy, zástupca Slovenska je na nich vždy prítomný, aby sa podelil o svoje odborné znalosti a tým zároveň posilnil našu asociáciu. Blízky 

vzťah medzi AEHT a Hotelovou akadémiou v Prešove je jasne vyjadrený aj tým, že jedna z vašich učiteliek, Natália Komanická, pôsobila 

niekoľko rokov v AEHT ako oficiálna tlmočníčka. V neposlednom rade by som chcel spomenúť dve dôležité udalosti. Prvou je každoročne 

vynikajúco organizovaná súťaž mladých barmanov Eurocup. Táto medzinárodná súťaž pod vedením Marka Sotáka sa stala dôležitou súčasťou 

kalendára udalostí AEHT a poskytuje žiakom všetkých členských škôl ďalšiu skvelú príležitosť zúčastniť sa súťaží na medzinárodnej úrovni. 
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Druhou udalosťou bol nádherný 23. ročník Vianoc v Európe, ktorý zorganizovala Hotelová akadémia v Prešove v roku 2014. Počas tejto 

významnej udalosti ste preukázali vaše výborné organizačné schopnosti. Priateľská a pozitívna atmosféra prispela k tomu, že tento ročník 

Vianoc v Európe sa stal nezabudnuteľným. 

Náš svet, naša spoločnosť a trh práce sa stáva čoraz viac medzinárodným. My, ktorí vzdelávame, máme povinnosť poskytnúť našim študentom 

také vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu čeliť výzvam v neustále sa meniacom globalizovanom svete. To, že ste aktívni na medzinárodnej 

scéne, ako napríklad v AEHT, svedčí o tom, že vy ako pedagógovia vytvárate prostredie, v ktorom sú študenti schopní naučiť sa, ako sa stať 

profesionálmi v oblasti hotelierstva a turizmu na svetovej úrovni. Úprimne dúfam, že túto dôležitú hodnotu si aj v budúcnosti zachováte vo 

vašom vzdelávacom programe, ktorého výsledkom budú lídri v oblasti hotelierstva a turizmu s medzinárodnou víziou. 

Želám vám veľa príjemných chvíľ počas osláv 90. výročia založenia vašej školy. V mene všetkých členov prezídia AEHT by som vám chcel 

blahoželať k tomuto pozoruhodnému míľniku a bude pre nás cťou, ak aj naďalej zostanete aktívnym členom AEHT. 

 

Remco Koerts 

                                                                       president AEHT 2017-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príhovory 

26 
 

Hotelová akadémia vždy bola a stále je známa nielen odbornou prípravou svojich žiakov, ale aj kvalitným jazykovým vzdelaním, ktoré svojim 

žiakom neustále poskytuje. Počas svojho trvania sa na škole vyučovali rôzne jazyky – anglický, ruský, ukrajinský, nemecký, francúzsky i 

taliansky. Svojich žiakov pripravujeme na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky vo všetkých zručnostiach – čítanie, písanie, počúvanie 

a hovorenie, ako aj na zvládnutie jazyka odboru hotelierstva a gastronómie, ktoré žiaci využívajú počas svojej odbornej praxe doma 

i v zahraničí, a hlavne vo svojom budúcom povolaní. 

Túto krásnu pedagogickú prácu vykonáva skupina nadšených učiteľov, ktorí okrem každodenného vzdelávania zapájajú 

žiakov do zaujímavých krúžkov, pripravujú zábavné aj vzdelávacie aktivity, návštevy divadelných predstavení v cudzom 

jazyku, venujú sa talentovaným žiakom, zapájajú ich do medzinárodných projektov a súťaží – a vždy sa spolu s nimi 

tešia z dosiahnutých úspechov.  

Pre skvalitnenie a spestrenie výučby jazykov sme privítali na našej škole aj zahraničných lektorov – Barbosa  Luiz 

Fernando Pinheiro, ADM, James John Soltis, Bc, Mark Kwiatkowski, ktorí svojím elánom, praktickým jazykom 

a ochotou venovať sa nadšencom pre cudzí jazyk boli vždy prínosom nielen pre samotných žiakov, ale aj pre nás, 

učiteľov. V tomto trende budeme pokračovať aj v budúcnosti a v rámci už schváleného projektu budúci školský rok 

obohatí naše rady zahraničný asistent angličtiny, na ktorého sa všetci tešíme.  

Nemôžeme zabudnúť ani na tých, ktorí svojou prácou do veľkej miery ovplyvnili nielen generácie žiakov, ale aj nás kolegov – učiteľky, 

prekladateľky, tlmočníčky - Mgr. Martu Bunganičovú a Mgr. Natáliu Komanickú.  

Je šťastím mať prácu, do ktorej chodíme s radosťou, s úsmevom zdravíme vedenie školy aj kolegov, prichádzame s novými nápadmi na 

zlepšenie našej práce, tešíme sa zo svojich žiakov ako zo svojich detí, ktorých rok čo rok vyprevádzame do života plní vnútorného uspokojenia 

a presvedčenia, že sme im odovzdali to najlepšie zo seba a že sa v budúcnosti určite v praxi uplatnia.  

                                                                                                                                   

PhDr. Lýgia Beisetzerová 

vedúca PK cudzích jazykov 
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Späť v čase 

Spomienky na moje začiatky na škole siahajú až k roku 1991, kedy som na nej začala pôsobiť ako učiteľka odborných predmetov. Mala som 

veľmi zmiešané pocity. Na jednej strane to bolo objavovanie všetkého nového, čo ma obklopovalo, na druhej strane nesmierny rešpekt voči  

kolegom, mojim bývalým učiteľom, keďže som absolventkou školy (1974 – 1978, v tom čase – Strednej školy spoločného stravovania). Pri 

mojom nástupe na miesto učiteľky sa škola volala Stredná hotelová škola a od roku 1992 nesie názov Hotelová akadémia v Prešove.  

V novom kolektíve som sa veľa učila, prispôsobovala sa, prijímala cenné rady a hlavne, včleňovala som sa do kolektívu 

kvalitných pedagógov. Poďakovanie patrí mojej uvádzajúcej kolegyni, Ing. Irenke Fázikovej, ktorá mi pomohla v 

začiatkoch. Pochopila som, že iba ako člen uceleného kolektívu, budem môcť plnohodnotne pracovať na výchove a 

vzdelávaní mladých ľudí. 

Okrem edukačnej činnosti som sa začala venovať žiakom aj v mimoškolských aktivitách. Zabezpečovali sme množstvo 

gastronomických podujatí (banketov, rautov či recepcií) väčšieho i menšieho významu. Ocenením nášho úsilia bolo, že 

nás v októbri roku 2009 oslovilo ministerstvo obrany Slovenskej republiky pre spoluprácu pri zabezpečovaní 

neformálneho, historicky prvého, stretnutia ministrov obrany členských krajín NATO v Bratislave, v samostatnej Slovenskej republike. Robili 

sme všetko pre to, aby sme nesklamali dôveru, ktorú do nás v tom čase vložili a spolu s kolegom Krajňákom a žiakmi našej školy sme úspešne 

zverené úlohy zvládli. Nadobudli sme cenné, ničím nenahraditeľné skúsenosti, na ktoré všetci dodnes spomíname.  

Asi dva roky po nástupe som sa po boku Ing. Fázikovej začala venovať barmanskému umeniu, ktoré bolo v tom čase v začiatkoch, no zároveň 

na prudkom vzostupe. Naša škola každoročne organizovala a organizuje medzinárodnú barmanskú súťaž juniorov -  „Eurocup“. Okrem účasti 

na našej súťaži sme sa so žiakmi zúčastňovali rôznych iných barmanských súťaží a navštívili sme aj viacero krajín, napr. Českú republiku, 

Poľsko, Rakúsko, Švédsko, Portugalsko, Slovinsko, Chorvátsko.  

Z dôvodu progresu v gastronómii sme sa na škole začali venovať baristike, a samozrejme sme sa tiež zúčastňovali a zúčastňujeme na rôznych 

súťažiach. Je to veľmi vzrušujúce vedieť pripraviť hosťovi lahodnú kávu na rôzne spôsoby – od „klasickej zalievanej“, na ktorú boli ľudia 

donedávna zvyknutí, cez príjemné esspresso, doppio, lungo, lahodné cappuccino, až po alternatívne spôsoby prípravy kávy. Učiť hostí 

vychutnávať kvalitnú kávu je hlavným cieľom baristu. Tejto oblasti sa venujem približne od roku 1999. Sama som musela absolvovať kurz 

baristiky, a zaujímať sa o neustále vyvíjajúce sa trendy. Dnes sa touto problematikou zaoberá aj kolega Mgr. Šebej.  

Neoddeliteľnou súčasťou dekoratívnej gastronómie je carwing, ktorému sa na našej škole začala venovať kolegyňa MVDr. Greifová a neskôr 

sa k nej pridala kolegyňa Ing. Bačíková. Naši žiaci, ktorí prepadli umeniu dekoratívneho vyrezávania do ovocia a zeleniny, typického pre 
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Thajsko a východné kuchyne, zožali tiež úspechy na viacerých súťažiach. Vytvorené ovocné či zeleninové kompozície sú v súčasnej 

gastronómii chápané ako mámivé až magické výtvory.  

„Povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, kto si.“ (Jean Anthelem Brillat-Savarin) - slávny výrok francúzskeho filozofa a právnika v jednej osobe, 

zakladateľa modernej vedeckej gastronómie a veľkého gurmána netreba predstavovať. Isté je, že sa zakladá na pravde. Dôležitú úlohu zdravej 

výživy v živote človeka vštepuje  našim žiakom i kolegyňa MVDr. Strečková, ktorá má zásluhu na podstatnej časti gastronomických úspechov 

v oblasti kuchárskeho umenia – umenia prípravy kulinárskych delikates modernými spôsobmi a technológiami, ktoré dosiahli naši študenti.  

Svetu sladkého pokušenia sa na našej škole začala venovať kolegyňa PaedDr. Mojzešová a neskôr i kolegyňa MVDr. Strečková. Sledovaním 

moderných trendov sa snažia zachytiť novinky v tejto oblasti a výrazne posunúť toto umenie na našej škoe na vyššie méty. Aj naši žiaci sa 

zúčastňujú cukrárskych súťaží a aj napriek tomu, že sa na škole nevyučuje cukrársky odbor sú  na nich úspešní, lebo ako sa hovorí, keď sa 

chce, všetky prekážky sa dajú zdolať. 

Someliér, staro-nový odbor v gastronómii, zažívajúci v súčasnosti renesanciu. Objednávanie, prezentácia, degustácia, nalievanie, ale aj 

dekantácia, sabráž a mnoho ďalších výrazov musia ovládať záujemci o tento zaujímavý odbor. Adeptom someliérskeho umenia sa na škole 

venuje kolega Krajňák, ktorý so žiakmi zožal viacero úspechov na someliérskych súťažiach. Je to náročné odvetvie, ktoré povyšuje svet 

gastronómie o nezabudnuteľný pôžitok snúbenia chuti delikatesných jedál a kvalitných vín i iných nápojov. 

Dnešná moderná gastronómia si vyžaduje sledovať neustále sa meniace požiadavky praxe a škola sa snaží s väčšími či menšími úspechmi 

vychovávať kvalitných mladých gastronómov, ľudí ochotných zotrvať v tomto náročnom odvetví aj napriek zjavnému „nedoceneniu“ zo 

strany verejnosti a často i zo strany zamestnávateľov.  

Je na nás, učiteľoch, vzbudiť u žiakov záujem o zvolený odbor a prebudiť v nich vášeň rozvíjať svoje zručnosti a doviesť ich k dokonalosti. 

Nie je nič krajšie, než sledovať, ako žiak rastie a prekročí aj vlastný tieň. 

 

                                                                                         Mgr. Ľudmila Harčariková 

vedúca PK OTP 
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Spomienky na Hotelovú akadémiu v Prešove 

Hotelovú akadémiu som navštevovala v rokoch 1990-1994, teda dá sa povedať, že v minulom storočí. Bol to čas mojej bezstarostnej mladosti, 

preto mi zostali len krásne a príjemné spomienky. Určite budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že je to jedna z najlepších škôl. Nazvala by 

som ju školou života. Stredná škola bola časom dozrievania. Časom prvých žúrok až do rána. Stredná škola – to bol čas, kedy nám bolo dobre, 

lebo čas sme vnímali inak. Bolo to obdobie, keď sme za jeden deň stíhali všetko...dokonca popri zábave aj školu. A dnes? Je stále veľa vecí, 

na ktoré nemáme čas. Dokonca je ich viac ako tých, na ktoré si čas nájsť vieme. Bol to čas prvých lások, z ktorých vznikli manželstvá trvajúce 

dodnes... 

Uvažujem nad tým, koľko si v sebe nesiem, čo som počula od triedneho učiteľa Vladimíra Feľbabu, vždy pokojného, od skvelého 

matematikára Milana Malíčka, ktorého povestná veta bola: „ Študenti, na jednotku matematiku vie Boh, na dvojku ju viem ja /učiteľ/, potom 

je dlho, dlho nič a nakoniec je známka za vaše vedomosti,“ od učiteľky anglického jazyka Svetlany Maťkovej, od učiteľa ekonomických 

predmetov Andreja Kostelníka, ktorý bol vždy milý a ústretový, ale zároveň mal veľkú úctu a autoritu medzi študentami. A samozrejme od 

pána riaditeľa Milana Pribulu, ktorý bol správnym mužom na správnom mieste. Nedá sa vymenovať všetkých učiteľov, ale každý z nich 

zanechal vo mne nezmazateľnú stopu. 

Druhou oblasťou prípravy do reálneho života bola prax. Učitelia praxe sa stali našimi sprievodcami a oporou. Pri našich prvých pokusoch 

o varenie a obsluhu mali čo robiť, aby to nedopadlo fiaskom. Pamätám si nestráviteľné jedlá na hodinách varenia, ku ktorým bolo vhodné 

podávať tabletky na trávenie. Alebo jedlo, ktoré bolo nekonzumovateľné. Alebo trojtanierový spôsob obsluhy, kedy omáčka skonč ila na 

chrbte zákazníka. Učiteľky boli skvelé, a aj krízové situácie vedeli brať s humorom. Boli úžasné v tom, že aj z nezručného študenta dokázali 

urobiť šikovného majstra. Výsledkom sú mnohé ocenenia z rôznych súťaží aj v medzinárodnom meradle. Chcem spomenúť p. Šugárovú, p. 

Strečkovú, p. Krajňáka a p. Šuhajdovú, z ktorej mal každý obavy. Bola ako detektor na žuvačky v ústach, na neupravenosť a neslušnosť. 

Možno sa nám zdalo, že sú proti nám a dávajú nám nezmyselné úlohy, ale keď už išlo o vážnu skúšku, vždy boli na našej strane a všetko 

dopadlo výborne. 

Ako študenti sme neboli svätí, vyskúšali sme všetko čo sa dalo: úteky zo školy, vymyslené ospravedlnenky, manipuláciu s triednou knihou, 

výhovorky od výmyslu sveta, fajčenie za školou... Učitelia vedeli o všetkom, ale nerobili z toho tragédiu. A my sme si mysleli, že akí sme 

šikovní, no oni nás mali pod kontrolou a v pravej chvíli zasiahli, aby sme si neublížili. 

Škola mi dala všetko, čo som potrebovala pre reálny život. Cudzie jazyky, manažment, logistiku, legislatívu, zručnosť, vynaliezavosť, 

komunikáciu, flexibilitu, kreativitu.... Je to málo? Myslím si, že nie. Mnoho absolventov tejto školy dnes pracuje na významných postoch 

verejného, kultúrneho a spoločenského života, alebo majú svoje firmy, ktoré prosperujú. Na toto všetko nás pripravila naša škola. 
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Po určitom čase som sa do školy vrátila opäť, ale už ako rodič študenta. Na prácu v škole som teraz pozerala z tej druhej strany. A chcem 

povedať, že Hotelová akadémia v Prešove mala a má vynikajúcich odborníkov na správnom mieste. Boli to ľudia, ktorým vždy išlo  o dobro 

veci. Veď, keby to tak nebolo, tak by sme teraz neoslavovali 90-te výročie. A aj dnes práca pána riaditeľa Jozefa Šenka, zástupcov riaditeľa, 

celého učiteľského zboru svedčí o tom, že pracujú s veľkým zanietením a láskou k tejto škole a k študentom.  

V živote môžeme vyštudovať niekoľko vysokých škôl, ale stredná škola je len jedna a tá moja, Hotelová akadémia v Prešove je naj.  

                                                                          

Mária Lukáčová – absolventka HA,  

bývalá členka Rodičovskej rady pri HA v Prešove 
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Moje spomienky na „hotelku“. 

Každý deň sa učíme, každý deň je pre nás školou... Ako študentka si však veľmi rada spomínam na časy strávené na 

Hotelovej akadémii v Prešove. Túto školu som si vybrala preto, lebo na ňu chodila moja staršia sestra, no nikdy som to 

neoľutovala. Práve naopak. Stretla som tam mnohých skvelých ľudí, zažila veľa zábavy a tiež naučila sa veci, ktoré si 

pamätám dodnes. Trojtanierovým spôsobom obsluhy sa pýšim zakaždým, keď mám doma návštevu. Nezabudnem ani 

na hodiny varenia, či stresy na strojopise, ktoré ma však dokonale pripravili na prácu novinárky. V mysli mám aj 

mnohých učiteľov, vrátane tých, ktorí  dnes už nie sú medzi nami ako môj triedny Alexander Kapišovský, či Róbert 

Balla..., 

S odstupom času, aj po absolvovaní vysokej školy, musím povedať, že zo strednej školy mám podstatne viac poznatkov 

a skúseností ako z vysokej. Už pred dvadsiatimi rokmi, čo som ju navštevovala ja, mala vysokú úroveň a myslím si, že si ju dodnes nielen 

zachovala, ale aj o niečo zvýšila. Hotelová akadémia na Baštovej v Prešove, napriek veľkej konkurencii, ktorá tu dnes  je, má dobré meno a 

ja som hrdá, že som chodila práve na túto „hotelku“. 

Želám jej a všetkým, ktorí sú jej súčasťou, aby jej vek, ktorý dosiahla, nerobil žiadne starosti ani ďalšie vrásky. Aby každým rokom mladla 

a kvitla do krásy, nestonala pod ťarchou stareckých bolestí, ale vztýčila svoju hlavu a niesla všetky výhry aj prehry života s hrdosťou 

a pátosom akej je ona hodna. 

Na záver chcem pridať už len jednu myšlienku. Keď som ako redaktorka robila rozhovory s deväťdesiat, či storočnými, títo ľudia boli 

v porovnaní s mladými, plní pozitívnej energie, pokory a lásky k životu. Vždy ma takéto rozhovory dokázali naplniť pokojom a úctou voči 

všetkému, čo denne dostávam. Myslím si, že aj 90-ročná škola je ako taká starenka, ktorá už toho zažila dosť. Napriek tomu, je pripravená 

čeliť novým výzvam, trendom a držať krok aj s tými najmladšími. Potešilo by ma, keby aj súčasní študenti odchádzali z tejto školy nabití 

vedomosťami, skúsenosťami, ale aj s pokorou a úctou, ktorú voči nej cítim ja. 

                                                                                                                                  

Viera Sárossy Vargová – absolventka HA,  

moderátorka a novinárka 
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„Prvým krokom na ceste ku šťastiu je učenie sa“ Dalajláma 

Nevieme si vybrať do akej rodiny sa narodíme, či akej pleti bude naša pokožka, ale vieme si vybrať, kým sa staneme, až raz budeme veľkí. 

Pamätám si, ako moje mladé pätnásťročné ja, prišlo po prvýkrát na pôdu Hotelovej akadémie v Prešove. Vtedy som jasne vedel, kým chcem 

byť – byť obľúbený (hlavne u nežnejšieho pohlavia) a  čo najviac cestovať (rozumej ulievať sa). Samozrejme, nevedel som, že k  tomu 

všetkému je potrebné aj nejaké to štúdium, či disciplína. V takom veku, keď vám budúcnosť nalinajkuje vaša mamka či dedko, pretože tak sa 

to má a takto je to lepšie pre teba, neveríte ničomu a nikomu, nie tobôž školskému systému, ktorý sa vám zdá zastaralý a nudný. 

Preplávať piatimi rokmi bez ujmy by chcel každý a samozrejme hneď po tom, s čerstvým maturitným vysvedčením, zobrať všetky manažérske 

pozície v kraji a k tomu firemné auto, plat s troma nulami a opäť čo najviac „cestovať“. Avšak, realita je iná a určite nie 

taká ružová, ako sa zdá. Tvoj cieľ môže byť akokoľvek veľký a úžasný, ale pokiaľ tvoje „násť“ ročné ja nepochopí, že 

oveľa  dôležitejšie než cieľ je cesta, tak potom to môže veľmi nepekne bolieť. Tak ako napríklad v mojom prípade po 

úspešnom zmaturovaní. 

Škola ti dá len toľko vedomosti, múdrosti a praxe, koľko len ty sám/sama sa rozhodneš prijať. Okrem všeobecnej látky 

a učiva máš možnosť rásť a zdokonaľovať sa aj v iných zaujímavých odboroch, aj keď ti to teraz takto nemusí pripadať. 

Pamätám si na môj záujem o barmanstvo a aj to len z dôvodu popularity u dievčat, hlavne vtedy keď barman – študent 

vedel pekne hodiť fľašou alkoholu a pritom vyzerať ako majster sveta. To bol môj prvý krok ku barmanstvu a baristike na 

škole a to nielen kvôli mojej zvedavosti, ale hlavne ochote profesorov venovať nám svoj voľný čas po škole, zatiaľ čo sme sa snažili vytvárať 

kadejaké cocktailové variácie, či nakresliť to najkrajšie latté art do cappuccina.  

Juniorských súťaží som zažil neúrekom, ale ta najťažšia životná súťaž prišla po škole. S veľkým egom úspešného študenta som vzal svoju 

prvú prácu v rodnom meste a dúfal som, že ohúrim každého návštevníka nášho baru. Avšak realita, ako iste tušíš, bola iná. V reálnom živote, 

mimo školských lavíc, nemáš žiadneho spolužiaka, čo ti kryje chrbát alebo triedneho profesora, ktorý prižmúri oko na konci roka. V reálnom 

živote gastronómie a pohostinských služieb, máš nekompromisného hosťa s vysokými nárokmi, ktorého nezaujíma tvoje strieborné pásmo 

na juniorskej barmanskej súťaži, či diplom z anglickej olympiády.  

Všetko je to len a len v tvojich rukách a ak chceš byť raz naozaj v živote šťastný, musíš pochopiť, že jedinou cestou je učenie. Ja som to 

našťastie vďaka hotelovej akadémií a celému školskému tímu pochopil v skoršom veku. A teraz, o trinásť rokov neskôr, môžem povedať, že 

som šťastnejší ako kedykoľvek pred tým. Zo školskej lavice, či kresiel na C-éčkach, kde možno práve sedíš, som to dotiahol až do najlepšieho 

baru na svete (podľa hodnotenia World 50 Best Bars) American Baru v najstaršom päťhviezdičkovom hoteli v Európe – The Savoy 

v Londýne. A okrem toho po siedmich rokoch neustáleho prehrávania a skúšania som sa stal majstrom sveta v Coffee in Good Spirit, čo mi 
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umožňuje cestovať po svete (25 pracovných ciest v r.2017) a šíriť moje vedomosti a skúsenosti ďalej. Kto by to bol povedal, keď som sa 

snažil kresliť tie cappuccina, či hádzať fľašky v stolovačke. 

Užívaj si cestu študenta, lebo tá je dôležitejšia než samotný cieľ a nezabudni, že jedine štúdium a práca na samom sebe ťa spraví 

šťastným. Možno jedného dňa aj s tým pracovným autom a veľkým platom – ak teda to je tvoja predstava šťastia. 

Nerobíš to pre rodičov alebo učiteľov, ale pre svoju budúcnosť, tak využi každý moment a buď vďačný za to, že máš možnosť študovať na 

tak úžasnej škole akou je Hotelová akadémia v Prešove. 

                                                                                                                                  

 Martin Hudák – absolvent HA 

majster sveta v Coffee in Good Spirit a barman hotela Savoy v Londýne 
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Všetko najlepšie ! 

Je to už skoro päť rokov, ako som stála pred dôležitým rozhodnutím, a to kam na strednú školu. Bolo veľa možností. Veľa rád a odporúčaní. 

No dala som na drahú rodičovskú radu. Rozhodla som sa práve pre Hotelovú akadémiu v Prešove. To je tá naša ”Hotelka”. Netrpezlivo som 

čakala za výsledkami z prijímacích skúšok. V deň, keď som nazrela do obálky sa všetko začalo meniť.  

Keď som prvýkrát prekročila prah dverí tejto školy, vedela som, že to nie je naposledy. Už pri prvej návšteve Dňa 

otvorených dverí ma toto miesto nadchlo. Moment, kedy mi ako 15 - ročnému dievčaťu s úctou otvorili dvere, vo mne 

vzbudil neobyčajne dobrý dojem. A to bol len začiatok. Milá študentka ma sprevádzala celou školou. Vďaka jednej 

prehliadke som vedela, čo všetko tu na mňa čaká, až sa mi táto škola úplne dostala pod kožu. Nevedela som sa dočkať 

dňa, kedy tu vstúpim, ráno pred zvonením, so školskou taškou ako oficiálna študentka hotelovej akadémie.  

Ten deň nadišiel. Prvé zoznámenie s novými spolužiakmi, noví učitelia, triedy, rozvrh... Všetko bolo zrazu iné. No 

zároveň úžasné. Zaujímavé vyučovanie, praktické úlohy, zábava, exkurzie, branné cvičenia, kurzy, súťaže, prax 

domáca i zahraničná. To všetko a ešte viac mi škola ponúkla. 

 Najlepšou skúsenosťou bola jednoznačne zahraničná prax, kedy som mala možnosť okúsiť svet, a to bez akejkoľvek pomoci rodičov. Na 

život som odrazu pozerala očami dospelého človeka. Za to môžem vďačiť jedine ”Hotelke”. Počas tohto päťročného pobytu som si prvýkrát 

v živote vyskúšala, aké to je naozaj pracovať, naučila som sa zodpovednosti, slušnosti, vzájomnej pomoci v kolektíve, úcty k iným,  a 

dokážem si vážiť každý druh práce. Človek by mal strednej školy po toľkých rokoch dosť, no to sa však ”Hotelky” netýka. Každý jeden deň 

je tu zaujímavý, pestrý, prekvapivý a vždy niečím iný. Tu to jednoducho človeka baví. Keďže sa mi dni na tejto škole pomaly, ale isto krátia, 

začínam si uvedomovať, ako veľmi mi to bude chýbať.  No s dobrým svedomím môžem povedať, že som využila veľa možností a ponúk, 

ktoré mi táto škola poskytla a vďaka ním, na ňu budem spomínať len a len v dobrom a s úsmevom na tvári.  

V deň osláv 90. výročia budem prechádzať po chodbách ako hrdá maturantka a zároveň spomínať na to, ako som tu po prvýkrát obdivovala 

tablá všetkých absolventov, kde samozrejme nechýbala ani moja mamka. Už čoskoro tu bude visieť aj moja maturitná fotka a  verím, že 

o niekoľko rokov si vezme moju radu k srdcu aj moja dcéra a aj ja ju raz prevediem týmito chodbami.  

Všetko najlepšie ”Hotelka”. Ďakujem za všetko, čo si mi dala. A rozhodne toho nebolo málo. 

 

Lucia Ščecinová  žiačka V.C triedy 
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Zoznam pedagogických zamestnancov – 2017/2018 
  

 1.        Bačiková Anna, Ing.  27.     Lipnická Mária, Ing.  

 2.        Badžanová Zuzana, Mgr.   28.     Maťašová Dana, PhDr.   

 3.        Baňas Karol, Mgr.  29.     Miháliková Petra, Ing.  

 4.        Bavoľárová Zuzana, Mgr.  30.     Mihályová Juliána, MVDr., Mgr.  

 5.        Beisetzerová Lýgia, PhDr.  31.     Mojzešová Gabriela, PaedDr.  

 6.        Borodáčová Valéria, Mgr.  32.     Pažický Milan, Mgr.  

 7.        Bučková Lucia, Ing.  33.     Pipková Andrea, Mgr.  

 8.        Daňko Jaroslav, Mgr.  34.     Pľutová Anna, Ing.  

 9.        Demeterová Marta, Mgr.  35.     Rozumová Markéta, Mgr.  

10.     Feľbaba Vladimír, Mgr.  36.     Rudá Lucia, Mgr.  

11.     Frantová Martina, PaedDr.  37.     Rudyová Beáta, Mgr.  

12.     Goliašová Alena, Ing., Mgr.  38.     Soták Marek, Mgr.  

13.     Harčariková Ľudmila, Mgr.  39.     Strečková Angela, MVDr.  

14.     Hutňanová Ingrid, Mgr.  40.     Sučková Tatiana, Mgr.  

15.     Ignatová Beáta, Mgr.  41.     Šebej Marek, Mgr.  

16.     Iľková Anastázia, Mgr.  42.     Šenko Jozef, MVDr.  

17.     Jankaničová Gabriela, Mgr.  43.     Šimčíková Martina, Mgr.  

18.     Kalinová Marta, Ing.  44.     Štefanková Viera, Mgr.  

19.     Kolenková Antónia, Ing.  45.     Šugárová Helena, Ing.  

20.     Korbová Oľga, Mgr.  46.     Tomková Zuzana, Mgr.  

21.     Krajňák Juraj 47.     Tóthová Monika, Ing., PhD.  

22.     Krompaská Ľudmila, Mgr.  48.     Turčinová Slavomíra, Ing.   

23.     Kuchár Peter, PaedDr.  49.     Vargová Daniela, Ing.  

24.     Kuchárik Ján, Ing.  50.     Vitkovičová Alena, Ing  

25.     Kuchárová Svetlana, Mgr.  51.     Vojtková Veronika, Ing.  

26.     Kurečková Janka, Mgr.  52.     Gajdoš Marek, Mgr. - externý učiteľ 
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Zoznam nepedagogických zamestnancov – 2017/2018 Rada školy – 2017/2018  
 

 1.       Bartuneková Verona Za pedagogických zamestnancov školy: 

 2.       Delejová Magdaléna Mgr. Karol Baňas  

 3.       Gregová Marta Mgr. Zuzana Bavoľárová   

 4.       Jurčišinová Iveta 
 

 5.       Molnárová Mária Za nepedagogických zamestnancov školy: 

 6.       Palčová Mária Peter Tuhrinský  

 7.       Pížová Viera 
 

 8.       Prídavok Stanislav Za žiakov školy: 

 9.       Rychvalský Dušan Leonard Pasierb  

10.        Šebešová Katarína 
 

11.        Šitárová Miroslava, Mgr. Za rodičov žiakov školy: 

12.        Tuhrinský Peter Mgr. Jaroslav Bizub  

13.        Vaľková Dana Ing. Martin Fecko  

 Mgr. Marcela Polťáková  

 

 

 Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (PSK): 

 Ing. František Barnáš  

 PaedDr. Miroslav Benko, MBA  

 JUDr. Pavel Hagyari, MBA  

 PhDr. Gabriela Petrová, PhD.  
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Pedagogickí zamestnanci 

Titul pred Priezvisko Meno Titul po Zamestnaný od Zamestnaný do 

MVDr. Šenko Jozef  1.10.1986 trvá 

Ing.  Kolenková Antónia  1.9.1999 trvá 

Ing.  Lacek Ján  1.1.2004 31.3.2009 

Mgr.  Soták Marek  2.9.1997 trvá 

Ing.  Šofranková Beáta  1.4.1992 31.8.2008 

PaedDr.  Adzimová Slávka  1.9.2004 30.6.2013 

Ing.  Bačiková Anna  16.9.2015 trvá 

Mgr.  Bačinská Mária  24.9.2014 30.6.2015 

Mgr.  Badžanová Zuzana  1.9.2017 trvá 

Mgr.  Bacharová Nadežda  1.9.2000 20.8.2012 

Mgr.  Bachurová Lucia  1.9.2012 21.6.2015 

Mgr.  Balážová Eva  1.9.1979 31.7.2016 

Bc. Balun Lukas  1.9.2012 14.9.2012 

Mgr.  Baňas Karol  1.9.2009 trvá 

Bc. Baranová Petra  1.9.2012 30.6.2013 

ADM. Barbosa Fernando  1.9.2004 30.6.2009 

Mgr.  Barbosa Jana  1.9.2008 30.6.2009 

Mgr.  Bavoľárová Zuzana  1.9.2013 trvá 

PhDr.  Beisetzerová Lýgia  1.9.1993 trvá 

Mgr.  Borodáčová Valéria  1.9.1992 trvá 

Ing.  Bučková Lucia  1.9.2016 trvá 

MVDr. Bulíková Anna  1.10.1970 31.7.2016 

Mgr.  Bunganičová Marta  1.9.1994 14.9.2007 

 Cichá Anna  1.9.1994 31.8.2017 

Mgr.  Daňko Jaroslav  1.12.2000 trvá 

Mgr.  Demeterová Marta  1.9.1994 trvá 

Ing.  Draganovská Monika  1.9.2000 31.1.2007 

Mgr.  Sekventová (Džubarová) Katarína  1.9.2009 trvá 
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Titul pred Priezvisko Meno Titul po Zamestnaný od Zamestnaný do 

Ing.  Fáziková Irena  1.10.1967 30.6.2006 

Mgr.  Feľbaba Vladimír  1.9.1981 trvá 

PaedDr.  Frantová Martina  1.9.2000 trvá 

PaedDr.  Fričová Eva  12.9.2011 30.6.2012 

Mgr.  Gajdoš Marek  18.9.2012 trvá 

Ing., Mgr. Goliašová Alena  1.9.2017 trvá 

MVDr. Greifová Mária  1.9.2006 trvá 

Mgr.  Greňo Vasil  25.3.1999 30.6.2008 

Mgr.  Háberová Monika  1.9.2012 2.6.2015 

Mgr.  Harčariková Ľudmila  1.9.1991 trvá 

PhDr.  Horáková Janka  1.9.2001 30.6.2013 

Mgr.  Hudáková Tatiana  12.9.2011 30.6.2012 

Mgr.  Hutňanová Ingrid  25.8.1986 trvá 

Bc. Chudá Natálie  1.10.1991 31.8.2015 

Bc. Chudá Natálie  5.12.2016 30.6.2017 

Mgr.  Ignatová Beáta  1.11.1995 trvá 

Mgr.  Iľková Anastázia  1.9.2016 trvá 

PaedDr.  Imrichová Anna  1.9.2007 30.9.2007 

Mgr.  Jankaničová Gabriela  9.10.1989 trvá 

Ing.  Kalinová Marta  11.9.1999 trvá 

Mgr.  Karšai Jozef  1.9.2010 30.6.2011 

Mgr.  Knapíková Monika  1.9.2007 30.6.2008 

Mgr.  Komanická Natália  1.9.2007 16.2.2016 

Mgr.  Korbová Oľga  1.9.1992 trvá 

PhDr.  Krajňák Belo  1.9.1992 30.11.2011 

 Krajňák Juraj  22.4.1991 trvá 

Mgr.  Krompaská Ľudmila  1.10.2017 trvá 

PaedDr.  Kuchár Peter  1.9.1989 trvá 

Ing.  Kuchárik Ján  1.9.1997 trvá 
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Titul pred Priezvisko Meno Titul po Zamestnaný od Zamestnaný do 

Mgr.  Kuchárová Svetlana  1.9.2002 trvá 

Ing.  Kuľková Beáta  1.12.2000 22.8.2016 

Mgr.  Kundračíková Veronika  1.9.2013 31.1.2015 

Mgr.  Kurečková Janka  2.9.1997 trvá 

 Kwiatkowski Mark  17.9.2012 30.6.2013 

Mgr.  Lipčáková Aneta  19.9.2011 30.6.2012 

Ing.  Lipnická Mária  1.9.2002 trvá 

PaedDr.  Manirný Ján  1.9.1994 30.6.2011 

Mgr.  Maňko Milan  16.8.1981 31.7.2016 

PhDr.  Maťašová Dana  1.9.2007 trvá 

PhDr.  Maťková Svetlana   30.6.2003 

Mgr.  Metyľ Tomáš  12.9.2013 30.6.2015 

Ing.  Miháliková Petra  1.9.2005 trvá 

MVDr., Mgr. Mihályová Juliana  1.9.2007 trvá 

Mgr.  Mikuláková Katarína  22.9.2009 30.6.2011 

Mgr.  Mikulová Katarína  1.9.1992 30.6.2011 

PaedDr.  Mojzešová Gabriela  2.11.1987 trvá 

Mgr.  Mulíková Terézia  1.9.1980 31.8.2017 

MVDr. Patočková Ľubica  17.9.2007 30.6.2008 

Mgr.  Pažický Milan  1.9.2007 trvá 

Mgr.  Pipková Andrea  1.9.2008 trvá 

Ing.  Pľutová Anna  1.11.1996 trvá 

Ing.  Popadičová Adriana  1.12.2009 30.6.2010 

Ing.  Potemri Štefan  1.9.2008 30.6.2010 

Mgr.  Prostredná Natália  11.4.2012 30.6.2012 

Mgr.  Rozumová Markéta  1.9.1994 trvá 

Mgr.  Rudá Lucia  1.3.2016 trvá 

Mgr.  Rudyová Beáta  1.9.1991 trvá 

PhDr.  Servátková Marta  1.9.1996 24.7.2016 
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Titul pred Priezvisko Meno Titul po Zamestnaný od Zamestnaný do 

PhDr.  Servátková Marta  5.12.2016 19.5.2017 

Mgr.  Slobodová Zuzana , PhD. 1.9.2012 23.9.2014 

MVDr. Strečková Angela  25.8.1985 trvá 

Mgr.  Sučková Tatiana  1.9.2012 trvá 

Mgr.  Šebej Marek  1.9.2014 trvá 

 Šelepová Oľga  1.9.1994 31.8.2014 

Ing.  Šenková Anna  1.9.1986 31.8.2008 

Ing.  Šenková Anna  1.2.2011 30.6.2011 

Mgr.  Šimčíková Martina  16.9.2015 trvá 

 Šitárová Monika  1.9.1992 30.6.2007 

PhDr.  Škurla Michal  15.2.1977 30.6.2006 

Mgr.  Štefanková Viera  1.9.2009 trvá 

Mgr.  Štetinová Viktória  1.9.1972 30.6.2005 

Ing.  Šugárová Helena  1.12.1978 trvá 

Mgr.  Tomková Zuzana  1.9.2000 trvá 

Ing.  Tóthová Monika , PhD. 1.9.2002 trvá 

Ing.  Turčinová Slavomíra  1.9.1991 trvá 

Ing.  Uhlárová Lýdia  1.9.1996 4.7.2014 

Ing.  Vargová Daniela  1.9.2004 trvá 

Ing.  Vernarecová Zuzana  1.9.2008 31.8.2012 

Ing.  Vitkovičová Alena  7.9.2016 trvá 

Ing.  Vojtková Mária  1.9.1999 31.7.2016 

Ing.  Vojtková Veronika  1.9.2016 trvá 
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Nepedagogickí zamestnanci 

Titul pred Priezvisko Meno Titul po Zamestnaný od Zamestnaný do 

 Bartuneková Verona  1.9.1996 trvá 

 Delejová Magdaléna  1.9.2001 trvá 

 Franková Marcela  25.5.1992 trvá 

 Gregová Marta  16.2.1998 trvá 

 Jakubová Magdaléna  1.10.2007 31.12.2015 

 Jurčišinová Iveta  8.1.1992 trvá 

 Macejová Erika  1.9.2015 31.8.2017 

 Mihaliková Jana  11.4.2007 trvá 

 Nižníková Katarína  1.9.2001 30.6.2012 

 Palčová Mária  1.8.2017 trvá 

 Poláková Viera  1.11.1996 31.8.2017 

 Prídavok Stanislav  2.1.2012 trvá 

Ing.  Rusnák Peter  18.1.2010 30.6.2017 

 Rychvalský Dušan  1.4.2009 trvá 

Mgr.  Siváková Daša  13.5.2013 17.8.2016 

Mgr.  Šitárová Miroslava  15.8.2016 trvá 

 Tuhrinský Peter  17.8.2009 trvá 

 Vaľková Dana  1.8.1997 trvá 

 Karabinošová Mária  7.4.2005 30.6.2016 

 Komarová Margita  16.2.1993 trvá 

 Molnárová Mária  1.9.2017 trvá 

 Pížová Viera  9.9.2015 trvá 

 Ščerbáková Beáta  1.4.2004 31.1.2016 

 Šebešová Katarína  24.9.2015 trvá 

 Škopárová Daniela  1.9.2003 trvá 

 Štiborová Helena  1.9.2002 trvá 

 Uličná Mária  1.4.1997 31.12.2013 
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Absolventi rok 2007 / 2008 

Andraščíková Branislava  Frigová Lenka  Kormaníková Zuzana  Náhalková Martina  Šimčíková Zuzana 

Bajusová Patrícia  Frigová Iveta  Kováč Michal  Nestoriková Mária  Šofranková Vladimíra 

Balocká Adriána  Galdunová Antónia  Kovalik Jozef  Onderčo Peter  Šoltisová Antónia 

Baloghová Barbara  Gladišová Ivana  Krajňák Peter  Ondriová Michaela  Šugár Michal 

Baranová Júlia  Grega Lukáš  Krescanko Igor  Onuferová Miroslava  Tkáčová Miroslava 

Barlíková Katarína  Gregorová Ivana  Kriš Jozef  Ortuta Ľuboš  Trojanovičová Michaela 

Bažanová Božena  Habšudová Daniela  Krištanová Lenka  Pagurko Miloš  Urbanec Peter 

Beľušová Michaela  Hajdučková Simona  Kučeravý Andrej  Palková Tamara  Urbanová Lýdia 

Bindasová Tamara  Hatalová Lucia  Kundračiková Alexandra  Pástorová Lýdia  Vargová Daniela 

Boguská Jana  Hirková Lucia  Kušnír Michal  Petrová Jaroslava  Vavreková Vladimíra 

Borecká Daniela  Hudák Matej  Kušnírová Karina  Pierzgová Katarína  Vozár Pavol 

Buzinkayová Mária  Hudák Marián  Kyjovská Marianna  Pinková Helena  Zelinka Jozef 

Ceperková Miroslava  Hudáková Lenka  Lechmanová Miroslava  Polomská Jana  Zubaľová Zuzana 

Compľová Michaela  Humeňanský Marek  Ličák Lukáš  Radvanič Vesna    
Cunderáková Mária  Chobor Michal  Lompartová Lea  Repková Mária    
Čechová Martina  Imrichová Zuzana  Macková Lenka  Rudyová Miroslava    
Čerkalová Lucia  Ivan Ľubomír  Madziková Miroslava  Safková Petra    
Čerkalová Miroslava  Ivančová Mária  Makarová Veronika  Sakačová Martina    
Čižeková Jana  Janáková Katarína  Malinovský Pavol  Sekerecová Erika    
Čulová Katarína  Janoščíková Ivana  Marcinková Lenka  Senková Lívia    
Čurová Denisa  Jánošová Anna  Marušin Peter  Siroka Lukáš    
Danko Michal  Jendrichovská Veronika  Maťašovská Katarína  Siváková Dominika    
Daňková Terézia  Jurčová Lucia  Mihoková Mária  Sivuľka Juraj    
Demčák Peter  Kalapoš Martin  Mišenková Mária  Skladaná Miroslava    
Doňáková Ivana  Kaňuchová Ivana  Mišková Denisa  Sovič Jaroslav    
Drobňáková Blažena  Karamanová Mária  Mišková Patrícia  Stajančová Soňa    
Dubovská Juliána  Klembara Ladislav  Molitorisová Dajana  Sučková Martina    
Fabiánová Zuzana  Kmecová Denisa  Munková Juliana  Ščecina Eduard    
Francanová Patrícia  Konečná Anna  Murínová Ivana  Šeľuková Marta    
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Absolventi rok 2008 / 2009 

Aštary Richard  Jančo Jaroslav  Lamancová Aneta  Pavuková Andrea  Vyšňovská Alica 

Baranovičová Lenka  Jankela Ján  Ľašová Ľubomíra  Pekelnická Veronika  Zahatňanská Zuzana 

Belišová Ľubomíra  Jendrejčák Lukáš  Lazorík Matúš  Peregrinová Klaudia  Zamišková Anna 

Benes Erik  Jozefíková Lucia  Lešková Katarína  Pribulová Kamila  Žipajová Anna 

Benická Terézia  Juhasová Jana  Liščinský Maroš  Rabatinová Emília    
Berková Petra  Jurašeková Radka  Lopatovská Gabriela  Rejdová Simona    
Birošová Katarína  Jurko Stanislav  Lukáč Pavol  Ripcsuová Nikoleta    
Bugoš Daniel  Kačmariková Annabela  Lukáčová Ivana  Rokytová Monika    
Bugošová Andrea  Kaľavská Štefánia  Macejková Zuzana  Rybčáková Stanislava    
Bukovinský Stanislav  Kandračová Lenka  Mačej Ján  Rychvalská Romana    
Čandová Jana  Karabinoš Ján  Makarová Lenka  Smolko Mikuláš    
Čellárová Zuzana  Kašperová Júlia  Maník Vladimír  Smrek Marián    
Dancáková Martina  Kissová Petra  Marušáková Veronika  Sopatová Lenka    
Danková Veronika  Klimková Lucia  Mihalík Radoslav  Sovík Milan    
Demčáková Veronika  Kmiťová Jaroslava  Michaleková Petra  Straková Veronika    
Drabová Mária  Knapiková Dominika  Mikula Daniel  Šamková Silvia    
Dulina Martin  Knapová Mariana  Mindeková Veronika  Šeirmannová Miriam    
Dzurková Ivana  Kočemba Peter  Mláková Valéria  Šimonová Dominika    
Farkašová Daniela  Kolcunová Zuzana  Molitorisová Daniela  Štvartáková Lucia    
Ferencová Judita  Kollárová Iveta  Molnárová Renáta  Šugová Miroslava    
Gajdošová Monika  Kollárová Veronika  Mryglotová Veronika  Šulíková Miroslava    
Gažiová Miroslava  Krajňák Pavol  Müllerová Lucia  Timko Michal    
Geletková Natália  Krajňáková Katarína  Mušinská Jana  Tomko Peter    
Guman Ján  Kriš Michal  Novotňák Pavol  Trojanová Dana    
Hanečáková Kristína  Kseničová Mária  Oriňáková Andrea  Uhrinová Lenka    
Hreha Matúš  Kubalíková Monika  Orlovský Jakub  Valengová Daniela    
Hricindová Martina  Kuchár Marek  Pašek Tomáš  Vargová Lucie    
Hudák Vladimír  Kuchtová Natália  Pavlenková Mária  Vavličová Veronika    
Husovský Jozef  Kundriková Martina  Pavlíková Veronika  Vlčková Zuzana    
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Absolventi rok 2010 / 2011 

Balonová Dana  Raceková Martina  Miškufová Jana  Rusnáčková Jana  Mišenko Jozef 

Bujnovská Zuzana  Sabolová Erika  Orgonášová Ivana  Stachová Zdenka  Petríková Michaela 

Buráková Zuzana  Soták Martin  Prokopová Simona  Šišková Michaela  Rybovičová Lenka 

Čuhová Zuzana  Verčimáková Denisa  Reištetterová Zuzana  Šoltísová Michaela  Semanová Nikola 

Demjanič Martin  Argalassyová Ema  Semanová Ivana  Štefaničová Mária  Ševčíková Eva 

Dobránska Miroslava  Babjaková Adriána  Skalská Simona  Štofková Zuzana  Štefančík Dominik 

Ďuricová Zuzana  Bomba Oliver  Tomeček Dominik  Živčáková Daniela  Timková Lenka 

Fecko Dávid  Brendzová Zuzana  Zamišková Monika  Alexiková Veronika  Tušek Viktor 

Hořinková Marianna  Bucková Katarína  Bodnárová Eva  Bohata Jakub  Varcholíková Adriána 

Hrabčák Jakub  Bujňáková Soňa  Čubová Katarína  Bujňáková Kristína  Voitová Klaudia 

Ižarová Michaela  Cvikliková Michaela  Džubáková Michala  Cinová Lenka    
Jacková Michaela  Džačovská Natália  Eliašová Jana  Dubasová Petra    
Jarčušková Terézia  Fedorová Ivana  Foľvarská Lucia  Eštoková Dagmara    
Kakaščíková Martina  Gajdoš Michal  Grohoľová Ľubica  Fedorčáková Michaela    
Kandráčová Terézia  Gajdošová Mária  Heilová Lea  Gajdošová Katarína    
Kolesár Slavomír  Gočmanovská Veronika  Jacková Anna  Galajda Patrik    
Kormaníková Tamara  Haasová Zuzana  Jurašková Nikoleta  Gazdová Jarmila    
Koropšáková Veronika  Hudecová Anna  Kačalová Daša  Guláš Ľubomír    
Krivá Martina  Imrichová Zuzana  Krafčáková Katarína  Hatalová Lucia    
Kušlitová Kristína  Jurčišin Patrik  Lešková Alexandra  Holomáňová Lucia    
Kušnír Maroš  Knišová Miroslava  Luptáková Natália  Jacuková Mária    
Kušníriková Ivana  Kočišová Veronika  Maliňáková Martina  Jarkovský Michal    
Lazorík Damián  Kolcunová Ivana  Mihok Jozef  Jusková Zuzana    
Mátyás Ladislav  Kovaľová Michaela  Mindek Ivan  Kamenský Viktor    
Nemčík Michal  Kravjarová Barbora  Mizerák Matúš  Kasenčáková Zuzana    
Pčolková Barbora  Krištofová Viera  Namešpetrová Eva  Košudová Ivana    
Petrašková Silvia  Krupová Martina  Očenášová Andrea  Košudová Alena    
Pietraszeková Karolína  Margitová Simona  Pelikán René  Krišo Ondrej    
Polomčáková Eva  Mathiová Zuzana  Račková Lucia  Marciňáková Monika    
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Absolventi rok 2011 / 2012 

Adamčíková Tamara  Gonosová Martina  Kožárová Romana  Palková Jana  Ščigulinská Mária 

Andrejčiková Barbora  Grech Patrik  Kráľová Andrea  Pállová Dáša  Šeminská Michaela 

Angelovičová Mária  Grešová Martina  Kraus Karol  Paraničová Jozefína  Škurla Ján 

Angelovičová Mária  Grocká Alexandra  Kundračíková Mária  Pašen Ján  Šmihulová Martina 

Balogová Dominika  Haľková Monika  Lamparský David  Pavlíková Michaela  Šoltys Ján 

Balucha Maroš  Harčaríková Kristína  Lešková Zuzana  Pavlišin Norbert  Tarasovičová Alžbeta 

Baluchová Valéria  Holevová Nikola  Mačeková Ivana  Petrašková Diana  Toth Vladimír 

Belišová Ľudmila  Hromjáková Kristína  Mačišáková Mária  Pillárová Daniela  Urdová Denisa 

Beňadiková Viera  Hudáková Radka  Makarová Katarína  Pirhala Ján  Vagaská Petra 

Beslerová Katarína  Hurajtová Slavomíra  Marchevková Stanislava  Piroh Jozef  Vargová Štefánia 

Bicáková Soňa  Hurtuk Peter  Martinek Ondrej  Plieštik Peter  Velebírová Barbara 

Broda Ján  Hutníková Veronika  Martoňák Jakub  Polomčák Dávid  Veľký Lukáš 

Brůhová Martina  Chovancová Alena  Marušáková Miroslava  Potanková Martina  Vlasatá Petra 

Budzáková Andrea  Ivanko Macej Marek  Matisovská Dominika  Pribulová Dominika  Závadský Róbert 

Bujňáková Veronika  Jakubík Boris  Medvecová Ivana  Prokop Róbert  Zgola Lukáš 

Bzdilová Natália  Jurašová Slavislava  Michalcová Jana  Rabský Lukáš  Zimovčák Ján 

Čechová Eva  Kapcová Nikola  Michalík Branislav  Rákošová Veronika    
Čekan Pavol  Kapľavková Petra  Micheľová Katarína  Repaská Júlia    
Čižmárová Iveta  Kissová Estera  Mikolaj Dávid  Sabo Peter    
Čorňáková Alžbeta  Kmecová Dominika  Mišenčíková Michaela  Sedláková Mária    
Daráková Michaela  Knapová Nikola  Mišková Ivana  Schmotzer Filip    
Dubovská Veronika  Kocan Erik  Molčanová Dana  Slivka Jozef    
Dvorščáková Lucia  Kočiščák Pavol  Molnárová Emília  Smetanová Zuzana    
Eštvanová Nikola  Kopnická Lucia  Múdra Zuzana  Smoradová Zuzana    
Faganová Veronika  Korčáková Michaela  Nehyla Peter  Spišáková Ivana    
Ferenčík Milan  Kordiaková Valéria  Neupauerová Anna  Stedinová Veronika    
Gazdík Gabriel  Kostráb Peter  Novický Patrik  Stredňáková Dominika    
Gernátová Lenka  Kovaľová Monika  Orlovský Oliver  Strnadová Ivana    
Gočová Nikola  Kožár Matúš  Palko Adam  Sýkora Peter    
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Absolventi rok 2012 / 2013 

Adamčík Dominik  Gvothová Beáta  Kožárová Lívia  Pazderová Ivana  Urdzíková Viktória 

Andraščíková Júlia  Hajníková Marianna  Kožlejová Elena  Petrová Jana  Valiček Samuel 

Bačová Barbora  Halajová Katarína  Kráľová Gabriela  Ringer Jakub  Vaľová Lucia 

Baláž Daniel  Halušková Veronika  Krišová Petra  Sabolová Martina  Vargová Martina 

Balčáková Tamara  Hladová Veronika  Križanová Patrícia  Sakalová Lenka  Varhačová Anna 

Barlíková Sabína  Holingová Michaela  Liščinská Mária  Salayová Lenka  Velčoková Gabriela 

Baron Peter  Horocká Miroslava  Lokajová Zuzana  Sekvent Karol  Verčimáková Mária 

Benka Boris  Hovancová Martina  Luterančíková Natália  Semanová Dorota  Verčimáková Júlia 

Biščáková Anna  Hruškovicová Dana  Maľariková Nikola  Servátka Mário  Vlčková Soňa 

Bombiková Michaela  Hurajová Petra  Malcovská Veronika  Schlachta Kristián  Vojčíková Nikola 

Cehelská Ľubomíra  Chabadová Júlia  Mariňáková Simona  Sláviková Ema  Vozár Anton 

Čekanová Natália  Chomová Nikola  Marušová Klaudia  Sokol Ján  Zahuráková Anna 

Daráková Soňa  Iľkovičová Monika  Matiková Miriama  Sokolová Simona  Zbihlej Jozef 

Denkovičová Erika  Imrichová Anna  Maťufková Terézia  Sokolová Gabriela  Zimová Radoslava 

Dopiráková Mária  Ištvanová Diana  Mazancová Monika  Spišák Martin  Župina Martin 

Drobňáková Renáta  Ivanecká Mária  Merňaková Petra  Spišák Lukáš    
Duchová Marianna  Ižariková Martina  Mičková Michaela  Sukovský Michal    
Duchová Martina  Jacko Tomáš  Miščáková Monika  Szabo Marek    
Dzuricová Viktória  Janíčková Júlia  Nahálková Natália  Ševcovová Lucia    
Fabianová Eva  Kaňa Mikuláš  Nemergutová Ivana  Šlosárová Lucia    
Ferencová Natália  Kancírová Alena  Nízka Zuzana  Šoltésová Dominika    
Ficová Veronika  Kandráč Matej  Novotná Ivana  Šugová Anna    
Funderáková Júlia  Kassaiová Iveta  Onderovská Klaudia  Švorcová Simona    
Funkerová Damiana  Kendrová Eva  Ondisová Lucia  Tarbajová Nikola    
Gajdošová Veronika  Kipikašová Adriána  Onuferová Martina  Tokarčiková Ivana    
Gaľanová Barbora  Kmecová Marianna  Opielová Barbora  Tomková Ivana    
Gamčíková Katarína  Kmečová Tatiana  Oriňáková Lujza  Torbiková Zuzana    
Gernátová Lenka  Kočišová Monika  Pacindová Katarína  Treťjaková Monika    
Gnapová Pavla  Kováč Jaroslav  Palková Daniela  Tudor Filip    
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Absolventi rok 2013 / 2014 

Andrejová Lucia  Goliašová Martina  Kováčová Nina  Redaj Roman    
Antolová Ivana  Grešová Nikola  Kováčová Daniela  Reváková Barbora    
Bačová Júlia  Gričová Alžbeta  Kráľ Tomáš  Rišková Tatiana    
Bajusová Martina  Grivalský Michal  Kravcová Monika  Rohaľová Soňa    
Benčeková Michaela  Halická Kristína  Krescanková Zuzana  Sabo Ivan    
Blizmanová Miroslava  Harčár Radoslav  Kuchárová Martina  Sabolčíková Mária    
Bombová Tamara  Homolka Dominik  Kuchárová Katarína  Sabolová Katarína    
Bortňáková Barbara  Huľo Eduard  Kurincová Katarína  Sedláková Veronika    
Bory Michal  Hviščová Magdaléna Lenger Ján  Segeďová Mária    
Cabanová Júlia  Imrich Jakub  Lešková Miriam  Sekeráková Andrea    
Csizmadiová Viktória  Imrichová Lenka  Lipka Tomáš  Semančo Erik    
Čajkovská Elena  Ivanová Karina  Lukáčová Nikola  Semaničová Miriam    
Čechová Monika  Jačisková Alexandra  Mačeková Lenka  Semanová Barbora    
Čekanová Nikola  Jakubíková Eva  Marčišinová Michaela  Schütz Roman    
Čekanová Michaela  Jankaninová Mária  Milá Zuzana  Skysľaková Martina    
Čerbanová Katarína  Jurašková Andrea  Mišková Dominika  Stajančová Natália    
Dernerová Anna  Jurčišin Jozef  Nemergut Ján  Sučková Zuzana    
Diňová Simona  Jurkovský Jaroslav  Nováková Ivana  Šašalová Mária    
Dopiriaková Silvia  Jurová Dominika  Olejník Imrich  Šitárová Adriána    
Dorková Martina  Juščáková Veronika  Oľšavský Matej  Škovranková Monika    
Dujčáková Daniela  Káčerová Simona  Onofrejová Agáta  Šoltésová Dominika    
Dušalová Martina  Kačmárová Dominika  Oriňak Radovan  Taišová Tímea    
Dzurišová Veronika  Kakaščik Kristián  Paločková Barbora  Tobiaš Dávid    
Džupinková Ivana  Karnišová Júlia  Pánová Monika  Tomaščinová Daniela    
Fedorková Martina  Karšaiová Nikola  Piteľová Veronika  Vašková Gréta    
Fialka Richard  Kišš Miloš  Poláková Mária  Vidumská Lenka    
Figurová Soňa  Kmecová Nikola  Poľaková Jana  Vraňuchová Daniela    
Franková Dominika  Kolarčik Marek  Polomská Michaela  Vysočanová Barbora    
Gálová Patrícia  Konečná Daniela  Pustá Dominika       
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Absolventi rok 2014 / 2015 

Andrašková Daniela  Jarčušková Nikola  Mosorjak Peter  Štiberová Katarína    

Badanič Tomáš  Jaššová Kristína  Mudráková Michaela  Štofaníková Martina    

Bajzecer Róbert  Jesenský René  Novotná Gabriela  Tabaková Ivana    

Baňasová Eva  Jurková Barbora  Pecúchová Darina  Talian Jakub    

Baranová Viktória  Kandrová Zuzana  Petríková Ľudmila  Tallová Zuzana    

Boháčová Simona  Kapušniaková Daniela  Polančíková Martina  Tatran Ľubomír    

Buncová Kristína  Karaffová Silvia  Rakošová Erika  Tereščáková Diana    

Čižmariková Martina  Kecerová Aneta  Rišková Estera  Tirdiľová Martina    

Čížová Izabela  Klimková Lucia  Rusinková Bianka  Tkáčová Miroslava    

Čušková Martina  Kočišková Andrea  Rusnáková Slavomíra  Tychaničová Klaudia    

Dufalová Dominika  Kollarčíková Henrieta  Sakalová Katarína  Uličná Tatiana    

Eliaš Ján  Kováčová Katrina  Sasaráková Klaudia  Vandžura Martin    

Fereková Beáta  Kovaľová Mária  Sedláková Júlia  Vandžurová Nadežda    

Fogašová Franziska  Kravcová Simona  Sepeši Jakub  Varga Patrik    

Gergelčíková Agáta  Kriššáková Júlia  Schlachtová Michaela  Vasko Peter    

Gladiš Matúš  Kručayová Veronika  Skalská Dajana  Vitková Gabriela    

Grejtáková Tatiana  Kudrik Stanislav  Sopko Lukáš  Vitková Mária    

Grešáková Katarína  Kvitkovičová Elena  Spišáková Simona  Vojteková Miroslava    

Hamarová Michala  Liptáková Lenka  Stajanča Róbert       

Havrilová Zuzana  Liščinská Mária  Stašenková Miroslava       

Horváthová Zuzana  Lukáč Dávid  Straková Petra       

Hrabeková Alžbeta  Lukáčová Simona  Szabo Richard       

Humeníková Mariana  Maľarová Dana  Šarišská Miriam       

Husivargová Nikola  Marcinková Soňa  Šestáková Lucia       

Hvizdáková Diana  Martoňáková Tatiana  Šimková Michaela       

Ivanková Nikola  Maťašová Lenka  Šimková Erika       

Jacková Adriána  Mazalánová Laura  Škreptač Šimon       

Janičová Veronika  Mervová Mária  Šlosár Ľubomír       

Janošková Barbara  Mikuľáková Zuzana  Štenková Barbora       
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Absolventi rok 2015 / 2016 

Adamkovičová Lenka  Hmeľár Dávid  Májovská Daniela  Šarník Šimon    

Andrijková Natália  Horňák Martin  Malnášiová Dominika  Šimčík Matúš    

Angelovičová Radka  Hricová Jana  Matijová Mária  Šlacká Lucia    

Bačišin Lukáš  Hudá Simona  Mazurová Ivana  Šmihula Denis    

Bakaľárová Daniela  Hudáková Dajana  Merašický Daniel  Špinlerová Klaudia    

Balla Róbert  Hutníková Klaudia  Mihalík Peter  Špireng Alex    

Balogová Eva  Chomjaková Mária  Mikitková Nikola  Štelbacký Patrik    

Baluchová Simona  Ivan Marek  Murín Branislav  Tlumač Dominik    

Balušinská Tatiana  Jadlovská Gabriela  Olejárová Dária  Tyliščáková Mária    

Bednárová Františka  Janáčová Klára  Ondrijová Nikola  Urda Matúš    

Bencúrová Silvia  Judičáková Viktória  Palgutová Ivana  Valenčinová Denisa    

Borzová Annamária Kandráč Pavol  Papp Robin  Vargová Martina    

Bundzik Richard  Kaňuch Michal  Pariľák Dávid  Vojtáš Aleš    

Buzinkayová Alžbeta  Kekľáková Erika  Partilová Kristína  Volánska Natália    

Cárik Daniel  Kolarčíková Zuzana  Pavlíková Soňa  Zábrecká Erika    

Čechová Diana  Kolesárová Viktória  Pillárová Martina  Zborovjanová Petra    

Čuhová Viktória  Konrádyová Alexandra  Plančárová Erika  Žecová Jana    

Dudeková Vanessa  Kopčík Juraj  Pľutová Patrícia       

Dudňák Alex  Kosť Peter  Prihodová Andrea       

Durkáčová Veronika  Kovalčíková Michaela  Rubisová Michaela       

Fáber Jerguš  Kovaľová Ivana  Scepaník Norbert       

Futejová Soňa  Kraviarová Kristiána  Siváková Miroslava       

Gadušová Lukrécia  Krescanková Frederika  Smolková Lenka       

Grega Peter  Kulík Samuel  Sokol Simon       

Gregová Karin  Lukačinová Helena  Soľaková Viktória       

Guľašová Juliana  Lukáčová Silvia  Sopalová Monika       

Hajduk Matej  Lukáčová Natália  Stachurová Soňa       

Halžová Kristína  Lukčová Tamara  Stavjarská Zuzana       

Hatalová Jana  Magdová Gabriela  Sýkora Dávid       
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Absolventi rok 2016 / 2017 

Augustínová Zuzana  Havrila Erik  Kurucová Barbara  Sochová Diana    

Balogová Veronika  Hmeľarová Simona  Majirský Jozef  Sokolová Linda    

Balucha Daniel  Horňáková Nina  Malinovský Matej  Sováková Ivana    

Baňas Vladimír  Horváthová Natália  Mancal Marek  Sučka Jaroslav    

Barčáková Michaela  Hovancová Klaudia  Mičo Pavol  Šankvalierová Mária    

Beňa Martin  Hrabčák Dávid  Miklušová Simona  Šarišská Michaela    

Bizubová Barbora  Hubová Milena  Molčanová Nikola  Štefaňáková Anna    

Blichár Jozef  Hudák Marek  Mutinová Barbora  Štefaniová Katarína    

Boriščáková Alexandra  Hvišč Ján  Najman Martin  Štupák Patrik    

Bujková Kristína  Chmeľovský Jakub  Nižníková Lívia  Šujeta Dominik    

Bujňáková Denisa  Choborová Mária  Novotná Viktória  Valenčínová Iveta    

Bujnovská Simona  Chovancová Denisa  Olejčuková Katarína  Valentko Erik    

Bujnovský Tadeáš  Iľová Anna  Ondisová Andrea  Vardzik Ľubomír    

Cviková Simona  Imrich Dávid  Palko Martin  Vargová Mária    

Čanda Matej  Ivanecká Katarína  Pančáková Radka  Virová Jana    

Čekanová Zuzana  Jadvišová Patrícia  Petríková Denisa  Voľanská Mária    

Červenko Dominik  Jarušinský Šimon  Piskurová Radka  Vozárová Martina    

Dolhá Nikola  Jurko Ondrej  Polivčáková Simona  Žulková Michaela    

Drusa Rudolf  Juruš Matúš  Potocký Štefan       

Durkáčová Linda  Justiňáková Ivana  Priesterová Nikola       

Dvorčáková Martina  Kalatová Mária  Pustá Erika       

Dziváková Anna  Karabinošová Veronika  Ravasová Alena       

Dzurjaninová Michaela  Karľová Patrícia  Ruščák Andreas       

Dzurková Katarína  Kičura Tomáš  Sabolová Soňa       

Fabianová Nicole  Klimko Pavol  Sabolová Andrea       

Ferková Viktória  Knapíková Soňa  Sabolová Lenka       

Figurová Jaroslava  Kollarčík Marko  Sciranka Daniel       

Gogoľová Laura  Korinková Anita  Sekeráková Lucia       

Goliašová Ľuboslava  Krenická Benita  Sluková Monika       
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AEHT  

Európska asociácia škôl hotelierstva a turizmu (AEHT) je nevládnou organizáciou, ktorá používa status 

konzultanta pri Rade Európy. Bola založená v roku 1988 v Štrasburgu vo Francúzsku, Hotelová akadémia 

Prešov je jej členom od roku 1994 a jej riaditeľ, MVDr. Jozef Šenko, je národným reprezentantom Slovenska 

v tejto organizácii. Základným cieľom tejto organizácie je propagovať spoluprácu medzi členskými školami. 

Dôležitou črtou je to , že svoje aktivity orientuje na všetky prvky vzdelávacieho systému. Na splnenie týchto 

zámerov je organizovaná široká škála podujatí, napr.: výročné konferencie, Európske Vianoce, stáže pre 

učiteľov, súťaže („náš“ Eurocup), odborné semináre a workshopy. Všetkých uvedených aktivít sa aktívne 

zúčastňujú aj žiaci a učitelia našej školy. 
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FFH 

Ide o švajčiarsku Nadáciu pre vzdelávanie v hotelierstve La Fondation pour la 

Formation Hôteliere. S touto nadáciou spolupracuje naša škola od roku 1998. 

Výsledkom tejto kooperácie je vybavenie dvoch cvičných kuchýň, finančná 

podpora medzinárodnej barmanskej súťaže Eurocup, zriadenie knižnice odbornej 

literatúry a organizovanie odborných seminárov pre učiteľov z hotelových 

akadémií. 
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NATO  

 

Summit NATO sa konal v dňoch 22.-23.10.2009 v Bratislave, bolo to 

neformálne stretnutie 50 ministrov obrany členských a partnerských 

krajín NATO. 40 vybraní žiaci našej školy sa starali o servis jedál a 

nápojov počas slávnostného obeda. 

 

 

 

 

 

 

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 

 

Na podnet študenta z nadstavbového štúdia sa v školskom roku 2001/2002 

začala písať história dobrovoľného darcovstva krvi. Vzhľadom k tomu, že 

február je mesiacom, kedy sa oslavuje deň zaľúbených, v spojení so vzácnou 

tekutinou táto aktivita žiakov dostala označenie Valentínska kvapka krvi. S 

radosťou musíme konštatovať, že v silnejších rokoch darovalo krv v tento deň 

dobrovoľne až 80 žiakov.  
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OCENENIA NAJLEPŠÍM      

 

Šikovnosť a flexibilita našich žiakov a učiteľov bola ocenená aj predsedom 

PSK cenou Sophista Pro Regione a Lux Mentium,  kedy v školskom roku 

2016 cenu Sophista Pro Regione získal zástupca riaditeľa školy Mgr. Marek 

Soták a ocenenie Lux Mentium dostal žiak Juraj Kopčík. O rok neskôr bola 

táto cena udelená študentke Anite Korinkovej. 

 

 

 EUROCUP    A   EURÓPSKE VIANOCE 

 

  V novodobej histórii školy sa zorganizovalo mnoho súťaží a podujatí 

národného i európskeho charakteru.  Vzhľadom k tomu, že je škola zameraná 

predovšetkým na gastronómiu, nedá nám nespomenúť niektoré súťaže. V 

jubilejnom roku si pripomíname 25. výročie medzinárodnej barmanskej 

súťaže Eurocup. Toto podujatie patrí medzi prestížne a jedinečné vo svojej 

kategórii. Z ďalších spomenieme napr.: Vianoce v Európe, Oheň náš darca, 

Sweetcup, Slovak barista cup, HoReCa – kuchársky päťboj, Carving cup, 

G&T Cup Competition v Blede, Muvina, Bacardi Martini Cup v 

Poděbradoch, rôzne gastronomické výstavy a mnohé ďalšie významné 

odborné akcie.   

 



Aktivity školy 

73 
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CUDZIE JAZYKY 

 

Keďže sme aj škola, ktorá kladie dôraz na výučbu jazykov, sme súčasťou 

niektorých aktivít aj z tejto oblasti, napr,: Európsky deň jazykov, Expert geniality 

Show, olympiády v 

cudzích jazykoch, 

Jazykový kvet a ďalšie. 

 

 

 

 

 

 

 

Naši šikovní žiaci sa zúčastnili na matematických súťažiach (Genius Matematicus,   

Klokan, Pangea), slovenčinárskych súťažiach (Za krásu slova, Hviezdoslavov 

Kubín, Štúrovo pero, Literárny Kežmarok, Záložka do knihy či známa akcia Prešov 

číta rád atď) i rôznych športovo-zábavných podujatí a súťaží pre študentov stredných 

škôl 
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Z ekonomických predmetov to je napr.: Top turistická destinácia regiónu či 

Pýtajme si slovenské, žiaci absolvujú v rámci týchto predmetov množstvo aktivít 

a exkurzií, kde získavajú praktické vedomosti. 

 

Za zmienku stojí fakt, že práve v 

jubilejnom roku žiaci Hotelovej 

akadémie Prešov získali po mnohých 

úspešných rokoch prvenstvo v súťaži 

Kľúč od pevnosti, ktorá sa 

každoročne organizuje v meste Stará 

Ľubovňa už od roku 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rekonštrukcia 

76 
 

V tomto školskom roku sme ukončili veľkú rekonštrukciu priestorov 

reštaurácie Floriánka, ktoré sme si „dali“ ako darček k okrúhlemu výročiu. 

Vznikol tak moderný, nadčasový a elegantný  priestor, v ktorom si môžu 

študenti našej školy precvičovať praktické zručnosti. Veď napokon, posúďte 

sami... 
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