
5. ročník  projektu „Živé knihy“ v  HA 

 

 

Dňa 6. 04. 2017 sa v Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava už  po piatykrát 

realizoval projekt „Živé knihy“. Naši žiaci mali opäť možnosť viesť dialóg so zaujímavými 

ľuďmi, „živými knihami“, o ich živote, práci, ušľachtilých činoch, snoch a plánoch...  

Tento rok sme mali česť v našej „živej“ knižnici privítať futbalovú legendu p. 

Alexandra Vencela st. a dozvedieť sa viac o jeho športovej kariére. P. Vencel doteraz 

nestratil nadšenie pre slovenský futbal a farby svojho klubu  a stal sa tak  inšpiráciou pre 

nádejných futbalistov.  

P. Marika Kecskésová  chytila za srdce mnohých študentov svojím rozprávaním o  
práci zdravotnej klaunky v občianskom združení „Červený nos“. Zdravotní klauni využívajú 
ako terapeutický prostriedok humor, aby uľahčili ťažké životné obdobie  hospitalizovaným, 
hlavne detským pacientom.  

Od Alžbety  Maťašovskej – Garaiovej sme sa dozvedeli viac o zaujímavej práci 

redaktorky zahraničného spravodajstva Televíznych novín TV Markíza a možno  inšpirovala 

niektorých študentov, aby sa aj oni vydali na cestu úspešných žurnalistov. 

Ďalšou živou  knihou bol raper Tomy Kotty, ktorý pútavo rozprával o hudbe, tanci a 

hraní v divadle, ktoré neodmysliteľne patria k jeho životu. V svojich piesňach často  

poukazuje na povrchné správanie našej spoločnosti,  napr. aj  posudzovaním ľudí podľa 

výzoru alebo oblečenia. 

Ako sa stať úspešným podnikateľom nám prezradil p. Michal Tavel, ktorý ako 

absolvent FTVŠ  podniká  predovšetkým v športovej oblasti, a za základ úspešného 

podnikania považuje kvalitu a odbornosť. Kvalitu a profesionálov ponúka aj vo  fitnescentre 

„Cvičisko“. 

Svoje všestranné záujmy predstavil p. Michal Kysela. Ako profesionálny futbalový 

tréner sa   snaží podchytiť detské talenty, preto otvoril detskú futbalovú škôlku, organizuje aj 

letné futbalové kempy pre malých futbalistov.  Zaujal aj svojím koníčkom, je totiž  hráčom 

pokru. Žiakov upozornil, že poker je šport a hráč musí byť veľmi disciplinovaný a dodržiavať  

prísne pravidlá, aby sa nestal hazardným hráčom. 

 Projekt „ Živé Knihy“ bol výsledkom niekoľkotýždňovej  práce  žiakov III. C 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. 

Všetkým zúčastneným „živým knihám“ ešte raz srdečne ďakujeme. 

 


