
6. ročník  projektu „Živé knihy“ na  Hotelovej akadémii 

 
 

Dňa 27. 03. 2018  sa v Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava už šiestykrát 

realizoval projekt „Živé knihy“. Naši žiaci mali opäť možnosť stretnúť sa so zaujímavými 

ľuďmi, „živými knihami“ a dozvedieť sa viac o ich živote, práci,  záľubách, splnených snoch 

a odvážnych plánoch... 

 
Tento rok sme mohli viesť dialóg s  Igorom Hraškom,  ktorý  pracuje ako sommelier 

a v oblasti marketingu pre PD Vajnory.  Zúčastňuje sa rôznych vinárskych súťaží a 

prezentácií.  V rokoch 2012-2016 bol poslancom NR SR.  Pútavo rozprával nielen o svojej 

práci, ale aj o svojom koníčku, o folklóre, a preto nikoho neprekvapilo, že je aj  

spoluzakladateľom folklórneho rádia JankoHraško.sk 

 

P. Silvia Pilková,  zaujala študentov  svojimi pracovnými skúsenosťami, ktoré 

získala, napr. aj v hoteloch v USA, v Rusku  od najnižších pozícií až po významné 

manažérske, ktoré využila aj doma ako manažérka v hoteli Carlton. Súčasne sa venuje 

spisovateľskej činnosti. Vymyslela nový projekt, ktorý  zmapoval  históriu gastronómie na 

Slovensku a výsledkom je 7 jedinečných kníh  pod názvom Poklady slovenskej kuchyne 

zahŕňajúcich 24 slovenských regiónov.  P Pilková prezradila aj svoje tajné  plány do 

budúcnosti. 

Ďalšou živou knihou, ktorá zaujala svojou prácou bola Tina Minorová (umeleckým 

menom Tina Minor) – mladá slovenská ilustrátorka, ktorá dáva svojim myšlienkam podobu 

úchvatných obrazov, ktoré dokonale zachytia každučkú emóciu. Získala už množstvo cien v 

prestížnych súťažiach kreativity ako Zlatý klinec, či Young Lions vo francúzskom Cannes. V 

súčasnosti pôsobí ako freelance ilustrátorka a ideamakerka v Bratislave. 

Simon Michálek –  si našiel svojich priaznivcoch nielen medzi športovo založenými 
študentmi. Bojovému umeniu MMA  sa venuje už 15 rokov a  získal už viacero významných 

ocenení. Študenti sa zoznámili   s pravidlami MMA,  a dozvedeli sa , prečo sa považuje  

za najtvrdší šport na svete.  
 

  Mario Lopez – dozvedeli sme sa, že za týmto umeleckým menom sa skrýva skvelý 

tanečník, choreograf, animátor, inštruktor zumby, učiteľ salsy a DJ. Spolu so svojou 

partnerkou Nelou dosiahli titul majstrov Slovenka, vicemajstrov sveta  a Mário je majster 

Európy z roku 2005. Ako choreograf pôsobil v projektoch  v Let´s dance, Slovensko má 

talent, Miss Universe či Cat girl.  

  . 

 

Projekt „ Živé Knihy“ bol výsledkom niekoľkotýždňovej  práce  žiakov III. A triedy, ktorí 

zvládli realizáciu projektu na profesionálnej úrovni pod vedením Mgr. Jany Bachratej a Mgr. 

Libuše Podhradskej. Projekt splnil svoj cieľ nielen obsahom, ale posilnil aj tímového ducha 

triedy, kde platila  mušketierska zásada: Jeden za všetkých, všetci za jedného. 

Všetkým zúčastneným „živým knihám“ ešte raz srdečne ďakujeme, lebo boli 

pozitívnou motiváciou pre všetkých, ktorí chcú meniť svoje sny na realitu. 

 


