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Hlavný cieľ: prezentovať školské a mimoškolské aktivity v rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu, ktoré naša škola umožňuje realizovať žiakom počas štúdia, poukázať na dobrú 
pripravenosť našich žiakov pre prax z teoretickej i odbornej stránky. Zároveň chceme 
uľahčiť žiakom základných škôl správne sa rozhodnúť o svojom budúcom štúdiu na 
strednej škole, a taktiež budovať dobré meno na verejnosti prostredníctvom ukážok 
odborných zručností našich žiakov.  
Hlavné aktivity: 
- sprievodcovstvo, 
- slávnostné tabule, 
- Ōambovanie, 
- miešanie nápojov, 
- carving, 
- zdobenie perníkov, 
- somelierstvo, 
- stánok zdravej výživy, 
- prezentácia zahraničnej praxe – žiaci piateho ročníka HA Prešov, ktorí absolvovali 
zahraničnú prax v Nemecku, v Grécku, v Taliansku, vo Francúzsku a na Cypre, 
- prezentácia Martiny koktailov – Rastislav Kubáň, člen Slovenskej barmanskej 
asociácie, 
- prezentácia Hemingway baru v Prahe – bývalý absolvent, Martin Župina 
- príprava jedál v cvičných kuchyniach školy, kde mohli návštevníci DOD nahliadnuť, 
- odborné učebne – kuchyne, stolovacie miestnosti, učebne informatiky, učebňa 
administratívy a korešpondencie, učebňa cudzích jazykov a iné, 
-       nástenky (panely) - návštevníkom poskytli informácie o škole, zahraničnej praxi, 
domácej praxi, činností jednotlivých predmetových komisií, gastronomických a športových 
aktivitách, kurzoch - baristický, barmanský, carvingový, someliersky a kurz o pive, krúžková 
činnosť, o programe HOTS - Hotel Operations, Tactics and Strategy (simulácia riadenia 
hotela, ktorú realizujú žiaci piateho ročníka), programy realizované v spolupráci s Junior 
Achievement (Viac ako peniaze, Online učebnica ekonómie a podnikania). 
Zapojení účastníci: do DOD boli zapojení žiaci Hotelovej akadémie Prešov, vedenie školy a 
učitelia Hotelovej akadémie Prešov, rodičia, podniky (napr. Martin Župina - Hemingway bar v 
Prahe, Rastislav Kubáň - člen Slovenskej barmanskej asociácie, Milk-Agro, s. r. o., PcPro梺, s. 
r. o., SOŠ podnikania v Prešove a iní), sponzori 
Očakávaný prínos: zviditeľnenie sa na verejnosti a budovanie dobrého mena 
prostredníctvom prezentácie bohatej školskej a mimoškolskej činnosti, odborných a 
komunikačných zručností žiakov, snaha poukázať žiakom základných škôl a ich rodičom, že 
štúdium na Hotelovej akadémii v Prešove je dobrá voľba pre úspešné uplatnenie sa v praxi.

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov
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