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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2012/2013 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Hotelová akadémia 

Adresa školy Baštova 32, 080 01 Prešov 

Telefón +421 51 77 327 01  

Fax +421 51 77 326 79  

E-mail ha@hapresov.edu.sk 

WWW stránka www.hapresov.sk 

 
www.hapo.edupage.org 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj 

 

Súčasťou školy sú:  

1. Školský internát s kapacitou 74 miest na ubytovanie  

Adresa: Školský internát pri Hotelovej akadémii Prešov  

080 01 Prešov, Baštová 19  

Telefón: 051/7733062  

2. Školská jedáleň  

Adresa: 080 01 Prešov, Baštová 32  

Telefón: 051/7732701, kl. 123  

3. Stredisko odbornej praxe Unigast  

Adresa: 080 01 Prešov, Baštová 32  

Telefón: 051/7734083 
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Vedúci zamestnanci školy 

 
Priezvisko, 

meno 
Telefón 

Služ. 
mobil 

e-mail 

Riaditeľ 
MVDr. Jozef 
Šenko 

051/7732701, 
kl. 111  

riaditel@hapresov.edu.sk 

ZRŠ pre VVP 
Ing. Daniela 
Vargová 

051/7732701, 
kl. 113  

vargova@hapresov.edu.sk 

ZRŠ pre OP 
Mgr. Marek 
Soták 

051/7732701, 
kl. 112  

sotak@hapresov.edu.sk 

Ekonóm školy 
Ing. Peter 
Rusnák 

051/7732701, 
kl. 114  

rusnak@hapresov.edu.sk 

Vedúca 
vychovávateľka 

PhDr. Janka 
Horáková  

051/7733062 
  

 

 

Rada školy 

 
Titl., priezvisko, meno Kontakt 

Predseda PaedDr. Kuchár Peter 
 

Zástupca pedagogických zamestnancov PaedDr. Kuchár Peter 
 

 
Mgr. Jankaničová Gabriela 

 
Zástupca nepedagogických 
zamestnancov 

Prídavok Stanislav 
 

Zástupcovia rodičov žiakov Ing. Ballová Jana 
 

 
Mgr. Olejník Imrich 

 

 
Mgr. Vaľková Šmihulová 
Martina  

Zástupcovia zriaďovateľa PaedDr. Benko Miroslav 
 

 
JUDr. Bidovský Anton 

 

 
Ing. Pavlovičová Svetlana 

 

 
MUDr. Velecký Zdenko 

 
Zástupca žiakov Džupinková Ivana 
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Poradné orgány školy 

 

Názov MZ 
a PK 

Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

PK SJL a 
SVP 

Mgr. Feľbaba 
Vladimír 

SJL, ETV, NBV, DEJ, OBN 
 

PK CJ 
PhDr. Beisetzerová 
Lýgia 

AJ, FJ, NJ, RJ, ANK, NJK 
 

PK PVP Mgr. Balážová Eva MAT, INF, CVM, CVI 
 

PK TEV 
PaedDr. Frantová 
Martina 

TSV, TEV, ZTV 
 

PK OTP 
MVDr. Strečková 
Angela 

EPP, CCJ, TOB, VZI, PXA 
 

PK EKP Ing. Uhlárová Lýdia 
EKO, UČT, HGM, GOR, ADK, ICR, 
PRN, MKT, ANH, PXA  

MZ v ŠI 
PhDr. Horáková 
Janka   

 

INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY  

1. Pedagogická rada  

2. Pracovná porada vedenia školy – gremiálna porada  

3. Predmetové komisie a metodické združenie  

4. Rada rodičovského združenia 

 

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 581  

Počet tried: 20  
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Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

II.A 29 
 

II.B 29 
 

II.C 28 
 

II.D 29 
 

III.A 26 
 

III.B 29 
 

III.C 27 
 

III.D 27 
 

IV.A 30 
 

IV.B 28 
 

IV.C 29 
 

IV.D 28 
 

V.A 29 
 

V.B 34 
 

V.C 32 
 

V.D 30 
 

I.A 29 
 

I.B 30 
 

I.C 29 
 

I.D 29 
 

 

Počet žiakov v priebehu školského roka sa menil takto: 
k 01.09.2012  583 

k 15.09.2012  589 

k 31.01.2013  586 

na konci šk. roka 581 z toho 443 dievčat a 138 chlapcov 
 

     V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 2011/12 k 15.09.2012 došlo k 
poklesu počtu žiakov o 17 žiakov a do konca školského roku 2012/13 o ďalších 7 
žiakov. K poklesu počtu žiakov dochádzalo v ostatných piatich rokoch každoročne 
hlavne z dôvodu zmeny maximálneho povoleného počtu žiakov v triede (z 34 na 30), 
čo vyplynulo z nového školského zákona č. 245/2008 Z. z., ale aj z dôvodov 
prestupov do iných škôl. Dve žiačky študovali podľa individuálneho študijného plánu, 
jedna žiačka 5. ročníka z dôvodu materstva a jedna žiačka 1. ročníka z dôvodu 
dlhodobého pobytu celej rodiny v zahraničí. 
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§ 2. ods. 1 d 
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
 
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 223 / počet dievčat: 149  

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: prijímacie skúšky sa nekonali  

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 0  

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: 115 / počet dievčat: 75  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: 117 / počet dievčat: 77  

 
Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení 0 0 0 223 0 0 0 223 

prijatí 0 0 0 120 0 0 0 120 

% úspešnosti 0 0 0 53,81 0 0 0 53,81 

nastúpili 0 0 0 113 0 0 0 113 

 
§ 2. ods. 1 e 
Klasifikácia tried 
 
Trieda ADK ANJ AFY API CCJ DEJ DEJ DA 2AJ Druhý cudzí jazyk DAJ DFJ DNJ DRJ DF 

II.A 2,1 
   

1,45 
          

II.B 1,76 
   

1,55 
          

II.C 2 
   

1,29 
          

II.D 1,97 
   

1,79 
   

2,43 
      

III.A 
               

III.B 
               

III.C 
               

III.D 
        

2,38 
      

IV.A 
               

IV.B 
               

IV.C 
        

2,28 
      

IV.D 
               

V.A 
        

2,17 
      

V.B 
        

2,08 
      

V.C 
               

V.D 
               

I.A 2,07 
   

1,76 
 

1,93 
        

I.B 2,33 
   

1,9 
 

1,8 
        

I.C 2 
   

1,55 
 

1,59 
        

I.D 2,14 
   

1,72 
 

1,93 
 

2,27 
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Trieda 2FJ DN 2NJ DR 2RJ EKO ETV FRJ GEG GCR GOR HGM CHE INF ICR 

II.A 2,14 
 

2,67 
  

2,45 
       

1,79 
 

II.B 2,07 
   

2,79 2,17 
       

1,86 
 

II.C 
  

2,86 
 

2,29 2,79 
       

1,36 
 

II.D 
  

2,8 
  

2,17 
       

1,59 
 

III.A 2,83 
 

3,29 
  

3,31 
    

2,81 
    

III.B 2,43 
 

2,93 
  

2,14 
    

2,59 
    

III.C 
    

2,26 2,11 
    

2,67 
    

III.D 
    

2,71 2,22 
    

2,78 
    

IV.A 2,3 
    

2,27 
    

2,53 2,23 
   

IV.B 
    

2,93 2,61 
    

2,5 2,25 
   

IV.C 
     

2,62 
    

2,62 2,07 
   

IV.D 
  

2,54 
  

2,46 
    

2,93 2,29 
   

V.A 1,59 
    

2,28 
     

1,83 
  

1,14 

V.B 1,68 
    

2,29 
     

2,62 
  

1,32 

V.C 
  

2,56 
 

2,21 2,84 
     

2,69 
  

1,5 

V.D 
  

2,47 
 

2,15 2,13 
     

2,37 
  

1,07 

I.A 2,15 
 

2,94 
          

2,17 
 

I.B 2,13 
   

2,07 
        

1,87 
 

I.C 
  

2,73 
 

2,14 
        

1 
 

I.D 
    

2,43 
        

2,21 
 

 

Trieda MAR MKT MAM MAT NBV NAP NAV NEJ OBN PČOZ PRN PRX PXA PA 1AJ 

II.A 
   

3,28 
    

1,9 
     

2,79 

II.B 
   

3,45 
    

1,62 
     

2,45 

II.C 
   

2,96 
    

1,14 
     

2,25 

II.D 
   

3,1 
    

1,21 
     

2,27 

III.A 
   

3,38 
    

1,96 
   

1,5 
 

2,88 

III.B 
   

3,07 
    

1,41 
   

1,24 
 

2,24 

III.C 
   

2,7 
    

1,48 
   

1,11 
 

2 

III.D 
   

3,19 
    

2 
   

1,41 
 

2,21 

IV.A 
            

1,4 
 

2,07 

IV.B 
            

1,21 
 

2,46 

IV.C 
            

1,34 
  

IV.D 
            

1,18 
 

2,46 

V.A 
 

1,79 
        

1,59 
   

2,29 

V.B 
 

2,32 
        

2,26 
   

2,14 

V.C 
 

2,72 
        

2,66 
   

2,22 

V.D 
 

2,27 
        

2,23 
   

2,37 

I.A 
   

3,24 
          

2,55 

I.B 
   

3,3 
          

2,4 

I.C 
   

3,45 
          

2 

I.D 
   

3,38 
          

2,64 
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Trieda Prvý cudzí jazyk PAJ PNJ PN 1NJ RJM SJL SJM SPK Spr TOB EPP TPP TSV TEV 

II.A 
      

2,17 
  

1,03 2,31 1,83 
 

1,17 
 

II.B 
      

1,76 
  

1 1,79 1,86 
 

1,41 
 

II.C 
      

2,21 
  

1 2,07 1,93 
 

1,11 
 

II.D 
    

2,21 
 

2,14 
  

1 1,79 2 
 

1,28 
 

III.A 
      

2,19 
  

1,08 2,35 1,85 
 

1,29 
 

III.B 
      

1,76 
  

1 1,66 1,62 
 

1,36 
 

III.C 
      

1,26 
  

1 1,96 1,15 
 

1,48 
 

III.D 
    

2,69 
 

2,44 
  

1,15 2 1,37 
 

1,42 
 

IV.A 
      

1,93 
  

1,13 
    

1,2 

IV.B 
      

2,32 
  

1,07 
    

1,07 

IV.C 
    

2,69 
 

1,9 
  

1,07 
    

1,36 

IV.D 
      

1,75 
  

1 
    

1,11 

V.A 
    

2,17 
 

1,69 
  

1 
    

1,37 

V.B 
    

2,42 
 

2,24 
  

1 
    

1,21 

V.C 
      

2,38 
  

1 
    

1,16 

V.D 
      

1,63 
  

1 
    

1,04 

I.A 
      

2,45 
  

1,14 1,97 2,14 
 

1,66 
 

I.B 
      

2,03 
  

1 2,53 1,83 
 

1,54 
 

I.C 
      

1,86 
  

1 2,31 2,03 
 

1,24 
 

I.D 
    

1,53 
 

1,72 
  

1 1,83 1,93 
 

1,66 
 

 

Trieda TČOZ UCT ANH SAI BVA CVI CVM EKC ANK KAJ KNJ RJK KOS LIS LSE 

II.A 
               

II.B 
               

II.C 
               

II.D 
               

III.A 
 

3 
             

III.B 
 

2,69 
             

III.C 
 

2,15 
             

III.D 
 

2,59 
             

IV.A 
 

2,23 1,95 
   

2,22 
 

2,03 
      

IV.B 
 

2,71 
  

2,38 
 

1,75 
 

1,87 
  

2,85 
   

IV.C 
 

2,52 
    

2,3 
 

2 
      

IV.D 
 

2,71 1,73 
   

2,5 
 

2,25 
      

V.A 
 

2,45 
   

1,1 2,33 
 

2,16 
      

V.B 
 

2,53 
   

1,13 
  

2,25 
      

V.C 
 

2,81 
    

2,43 
 

2,22 
      

V.D 
 

2,3 
   

1 2,58 
 

1,87 
      

I.A 
               

I.B 
               

I.C 
               

I.D 
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Trieda VMA MGA NAN SCR KMM SPS TFJ TRJ USP NJK VAZ VZI ZCH ZEK ZTV 

II.A 
           

2 
   

II.B 
           

1,9 
   

II.C 
           

1,96 
   

II.D 
           

2,31 
   

III.A 
              

1 

III.B 
               

III.C 
              

1 

III.D 
              

1 

IV.A 
              

1 

IV.B 
               

IV.C 
 

1,21 
       

2,33 
    

1 

IV.D 
               

V.A 
         

2,4 
    

1 

V.B 
     

1,61 
   

2,17 
     

V.C 
     

1,76 
         

V.D 
         

1 
    

1 

I.A 
           

2,24 
   

I.B 
           

2,03 
   

I.C 
           

2,03 
   

I.D 
           

1,86 
   

Prospech žiakov 

Trieda Počet 
Vyzname- 

naní 
Veľmi 
dobre 

Prospeli 
Nepro- 
speli 

Neklasi-
fikovaní 

Správanie 
2 

Správanie 
3 

Správanie 
4 

II.A 29 5 6 18 0 0 1 0 0 

II.B 29 2 7 20 0 0 0 0 0 

II.C 28 6 10 11 1 0 0 0 0 

II.D 29 6 6 17 0 0 0 0 0 

III.A 26 2 3 21 0 0 0 1 0 

III.B 29 5 8 16 0 0 0 0 0 

III.C 27 7 9 11 0 0 0 0 0 

III.D 27 3 6 18 0 0 2 1 0 

IV.A 30 7 11 12 0 0 0 2 0 

IV.B 28 5 8 15 0 0 0 1 0 

IV.C 29 4 10 15 0 0 2 0 0 

IV.D 28 6 5 17 0 0 0 0 0 

V.A 29 8 11 10 0 0 0 0 0 

V.B 34 7 9 17 1 0 0 0 0 

V.C 32 8 3 21 0 0 0 0 0 

V.D 30 9 9 12 0 0 0 0 0 
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I.A 29 4 4 21 0 0 2 1 0 

I.B 30 2 8 20 0 0 0 0 0 

I.C 29 2 7 20 0 0 0 0 0 

I.D 29 4 9 16 0 0 0 0 0 

 

PROSPECH 

Pri polročnom hodnotení v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho 
školského roka 2011/12 mierne poklesol počet žiakov, ktorí prospeli s 
vyznamenaním, prospeli veľmi dobre a prospeli a stúpol počet neprospievajúcich 
žiakov (v predchádzajúcom školskom roku 34 žiakov, v hodnotenom školskom roku 
48 žiakov). Možno však konštatovať, že celkový prospech za školu sa veľmi nezmenil, 
nakoľko v prvom polroku školského roka 2011/12 bol celkový priemer školy 2,10 a v 
tom istom období hodnoteného školského roka bol 2,09. 

V každom ročníku boli neprospievajúci žiaci, najviac v 2. ročníku – 16 žiakov, v 
1. ročníku – 12 žiakov, v 3. ročníku – 11 žiakov, v 5. ročníku - 5 žiakov a najmenej vo 
4. ročníku – 4 žiaci. V porovnaní s 1. polrokom predchádzajúceho školského roka 
počet neprospievajúcich žiakov stúpol a stúpol aj počet neprospievajúcich žiakov z 
viacerých predmetov. Z hľadiska predmetov dominujú v 1., 2. a 3. ročníku 
matematika, v menšej miere cudzie jazyky, vo 4. a 5. ročníku je to hlavne prvý jazyk 
anglický a potom je to rôzne – účtovníctvo, ekonomika, geografia cestovného ruchu, 
marketing a komunikácia v anglickom jazyku. 

Jedna žiačka 5. ročníka neprospela zo 4 predmetov, dve žiačky neprospeli z 3 
predmetov, 10 žiakov neprospelo z 2 predmetov a 35 žiakov neprospelo z jedného 
predmetu. 

V porovnaní s 1. polrokom hodnoteného školského roka na konci druhého 
polroka stúpol počet žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním o 7 žiakov, počet žiakov, 
ktorí prospeli veľmi dobre poklesol o 16 žiakov, počet žiakov, ktorí prospeli sa zvýšil o 
16 žiakov a počet neprospievajúcich žiakov poklesol na 22. Jedna žiačka 5. ročníka 
neprospela zo 6 predmetov, 7 žiakov neprospelo z 2 predmetov a 14 žiakov 
neprospelo z jedného predmetu. Osem žiakov bolo neklasifikovaných z dôvodu účasti 
na zahraničnej praxi a dvaja žiaci pre nesplnenie povinnosti z predmetu prax. 
Opravná skúška bola povolená 21 žiakom, všetci ju úspešne vykonali. 

Pri hodnotení prospechu za 1. polrok študijný priemer 1,00 dosiahlo 10 žiakov 
a za 2. polrok študijný priemer 1,00 dosiahlo 15 žiakov. Z celkového počtu 581 žiakov 
na konci 2. polroka po opravných skúškach a doklasifikácii po návrate zo zahraničnej 
praxe: 

PV - 102 

PVD  - 149 

P - 328 

N -    2  
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Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

II.A 29 4097 141,28 4076 140,55 21 0,72 

II.B 29 3572 123,17 3550 122,41 22 0,76 

II.C 28 3621 129,32 3621 129,32 0 0,00 

II.D 29 3574 123,24 3568 123,03 6 0,21 

III.A 26 3449 132,65 3409 131,12 40 1,54 

III.B 29 3996 137,79 3996 137,79 0 0,00 

III.C 27 3326 123,19 3325 123,15 1 0,04 

III.D 27 3019 111,81 2984 110,52 35 1,30 

IV.A 30 3192 106,40 3138 104,60 54 1,80 

IV.B 28 2875 102,68 2842 101,50 33 1,18 

IV.C 29 4380 151,03 4324 149,10 56 1,93 

IV.D 28 3032 108,29 3010 107,50 22 0,79 

V.A 29 5217 179,90 5215 179,83 2 0,07 

V.B 34 5984 176,00 5946 174,88 38 1,12 

V.C 32 6026 188,31 5966 186,44 60 1,88 

V.D 30 4552 151,73 4548 151,60 4 0,13 

I.A 29 4443 153,21 4403 151,83 40 1,38 

I.B 30 3703 123,43 3696 123,20 7 0,23 

I.C 29 3701 127,62 3665 126,38 36 1,24 

I.D 29 3570 123,10 3567 123,00 3 0,10 

 

DOCHÁDZKA 

     V uplynulom školskom roku bolo vymeškaných spolu 80 112 hodín, na jedného 
žiaka 137,33 hodín, z toho 79 531 hodín ospravedlnených (na jedného žiaka 136,33 
hodín) a 581 hodín neospravedlnených (na jedného žiaka 1,00 hodina). V 1. polroku 
bolo na jedného žiaka vymeškaných v priemere 64,49 hodín a v 2. polroku 72,84 
hodín. V porovnaní polrokov v 2. polroku bolo vymeškaných o 4 528 hodín viac ako v 
1. polroku, a pri porovnaní s 2. polrokom predchádzajúceho šk. roka to bolo o 680 
hodín viac.  

     V celkovej dochádzke sa prejavil zhoršujúci trend. V porovnaní s predchádzajúcim 
školským rokom došlo k zvýšeniu počtu vymeškaných hodín na jedného žiaka o 9,08 
hodín, ale naopak k zníženiu celkového počtu neospravedlnených hodín o 143 hodín. 
Nepriaznivú školskú dochádzku ovplyvnili ochorenia dýchacích ciest, dlhodobá 
práceneschopnosť pre zdravotné dôvody, ale aj bežné lekárske vyšetrenia, na ktoré 
žiaci dochádzajú k lekárom v mieste svojho bydliska, ako aj časté rodinné dôvody. 
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Triedni učitelia sledovali dochádzku žiakov, často ju riešili s rodičmi a ošetrujúcim 
lekárom. V prípade nezrovnalostí sa vyvodzovali opatrenia. 

     V 1. polroku 12 žiakov nevymeškalo ani jednu vyučovaciu hodinu a ďalších 31 
žiakov, ktorí vymeškali 1 - 10 hodín. V 2. polroku 5 žiakov nevymeškalo ani jednu 
vyučovaciu hodinu a 19 žiakov vymeškalo 1 – 10 hodín. 

 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL 
   

Monitor MAT 
   

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet 
Úro- 

veň 

Po- 

čet 
(M/Ž) 

PFEČ 
priemer 

PFEČ 
počet 

PFIČ 
priemer 

PFIČ 
počet 

1 

Úst. 

2 

Úst. 

3 

Úst. 

4 

Úst. 

5 

Úst. 
Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický 
jazyk 

B1 108 (18/90) 64,99% 104 68,17% 104 37 31 28 7 
 

2,05 103 

Anglický 
jazyk 

B2 7 (2/5) 72,84% 5 73,00% 5 4 1 
   

1,20 5 

Francúzsky 
jazyk 

B1 3 (0/3) 
    

2 1 
   

1,33 3 

Nemecký 
jazyk 

B1 18 (0/18) 49,49% 16 58,13% 16 6 4 7 1 
 

2,17 18 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

 
129 (20/109) 

           

Slovenský 
jazyk a 
literatúra 

 
129 (20/109) 66,56% 125 74,54% 125 51 43 25 5 

 
1,87 124 

Teoretická 
časť 
odbornej 
zložky 

 
129 (20/109) 

    
41 42 29 12 

 
2,10 124 

 

     Štúdium v našej škole sa končí maturitnou skúškou. V uplynulom školskom roku 
sa na maturitnú skúšku prihlásilo 129 žiakov 5. ročníka. Bohužiaľ jedna žiačka v 
decembri tragicky zahynula. Tri žiačky od 1. februára prestúpili na inú školu. Jedna 
žiačka neukončila úspešne 5. ročník (zo 4 predmetov bola klasifikovaná známkou 
nedostatočný). V riadnom termíne maturitnú skúšku konalo 124 žiakov, z toho 122 
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žiakov ju úspešne absolvovalo a dve žiačky neprospeli na ústnej časti odbornej zložky 
maturitnej skúšky. Požiadali o možnosť konať opravnú maturitnú skúšku v 
mimoriadnom termíne v septembri. Ich žiadostiam bolo vyhovené a obidve žiačky 
opravnú maturitnú skúšku úspešne absolvovali. 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 

1 

Prak-
tická 

2 

Prak-
tická 

3 

Prak-
tická 

4 

Prak-
tická 

5 

Prak-
tická 

Praktická 

priemer 

Praktická 

počet 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

 
129 (20/109) 77 39 9 

  
1,46 125 

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

II.A 6323 6 hotelová akadémia 
 

II.B 6323 6 hotelová akadémia 
 

II.C 6323 6 hotelová akadémia 
 

II.D 6323 6 hotelová akadémia 
 

III.A 6323 6 hotelová akadémia 
 

III.B 6323 6 hotelová akadémia 
 

III.C 6323 6 hotelová akadémia 
 

III.D 6323 6 hotelová akadémia 
 

IV.A 6323 6 hotelová akadémia 
 

IV.B 6323 6 hotelová akadémia 
 

IV.C 6323 6 hotelová akadémia 
 

IV.D 6323 6 hotelová akadémia 
 

V.A 6323 6 hotelová akadémia 
 

V.B 6323 6 hotelová akadémia 
 

V.C 6323 6 hotelová akadémia 
 

V.D 6323 6 hotelová akadémia 
 

I.A 6323 K hotelová akadémia 
 

I.B 6323 K hotelová akadémia 
 

I.C 6323 K hotelová akadémia 
 

I.D 6323 K hotelová akadémia 
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§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedag. 
prac. 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 49 21 
  

DPP 6 2 
  

Znížený 
úväzok 

2 0 
  

ZPS 3 3 
  

Na dohodu 1 1 
  

 

Pedagogickí zamestnanci 

Interní učitelia: 
1. Bachurová Lucia, Mgr.   SJL, FRJ 

2. Balážová Eva, Mgr.   MAT, CVM 

3. Baňas Karol, Mgr.   HGM, CVI, ICR, INF 

4. Beisetzerová Lýgia, PhDr.  ANJ 

5. Borodáčová Valéria, Mgr.  ANJ, ANK 

6. Bulíková Anna, MVDr.   CCJ, EPP, VZI 
7. Cichá Anna    CCJ, PXA, TOB 

8. Daňko Jaroslav, Mgr.   MAT, CVM,  
9. Demeterová Marta, Mgr.  NEJ, NJK 

10. Džubarová Katarína, Mgr.  ANJ 

11. Feľbaba Vladimír, Mgr.   SJL 

12. Frantová Martina, PaedDr.  TEV, TSV, ZTV 

13. Greifová Mária, MVDr.   CCJ, EPP, PXA, VZI 
14. Háberová Monika, Mgr.  ANJ, FRJ 

15. Harčariková Ľudmila, Mgr.  CCJ, PXA, TOB, MGA 

16. Hutňanová Ingrid, Mgr.  TEV, TSV, RUJ, RJK 

17. Chudá Natalie, Bc.   CCJ, EPP, PXA, TOB 

18. Jankaničová Gabriela, Mgr.  CCJ, TOB 

19. Kalinová Marta, Ing.   EKO, HGM, PRN, PXA 

20. Korbová Oľga, Mgr.   MAT, GOR 

21. Krajňák Juraj    CCJ, PXA, TOB 

22. Kuchár Peter, PaedDr.   TSV, DEJ, OBN, ETV, SPS 

23. Kuchárik Ján, Ing.   EKO, TEV, TSV, UCT 

24. Kuľková Beáta, Ing.   ADK, MKT, UCT, BVA 

25. Kurečková Jana, Mgr.   ANJ 

26. Kwiatkowski Mark   ANK 

27. Lipnická Mária, Ing.   EKO, HGM, UCT 

28. Maňko Milan, Mgr.   NEJ, RUJ 
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29. Maťašová Dana, Mgr.   EKO, PRN, UCT, ADK, OBN 

30. Miháliková Petra, Ing.   EKO, MKT, OBN, UCT, ICR 

31. Mihályová Juliána, MVDr., Mgr. CCJ, EPP, VZI 
32. Mojzešová Gabriela, PaedDr.  CCJ, TOB 

33. Mulíková Terézia, Mgr.   NEJ 

34. Pažický Milan, Mgr.   TEV, TSV, GOR 

35. Pľutová Anna, Ing.   INF, CVI 
36. Rozumová Markéta, Mgr.  FRJ, SJL 

37. Rudyová Beáta, Mgr.   ANJ 

38. Servátková Marta, PhDr.  ADK, ANH 

30. Soták Marek, Mgr.   ANJ, ANK 

40. Strečková Angela, MVDr.  CCJ, EPP, VZI 
41. Sučková Tatiana, Mgr.   NBV 

42. Šelepová Oľga    CCJ 

43. Šenko Jozef, MVDr.   TOB 

44. Šimková Svetlana, Mgr.  NEJ, RUJ 

45. Šugárová Helena, Ing.   GOR, HGM, PXA, TOB 

46. Tomková Zuzana, Mgr.  ANJ, SJL 

47. Tóthová Monika, Ing., PhD.  EKO, HGM, PRN, PXA, OBN 

48. Turčinová Slavomíra, Ing.  EKO, ICR, HGM, PXA 

49. Uhlárová Lýdia, Ing.   ADK, EKO, HGM, MKT 

50. Vargová Daniela, Ing.   ICR, INF 

51. Vodičková Zuzana, Mgr., PhD. SJL, NEJ 

52. Vojtková Mária, Ing.   EKO, PRN, UCT 

Čiastočný úväzok z interných učiteľov vyučovali:  
1. Sučková Tatiana, Mgr.   NBV 

2. Šelepová Oľga    CCJ 

Externí učitelia: 
1. Gajdoš Marek, Mgr.   CCJ  

 Vychovávatelia v ŠI: 
1. Adzimová Slávka, PaedDr. 
2. Baranová Petra, Bc.      

2. Horáková Jana, PhDr.      

 

Skratky predmetov: 

 ADK  - administratíva a korešpondencia 

 ANH  - animácia v hoteli 
 ANJ - anglický jazyk 

 ANK - komunikácia v anglickom jazyku 

 CCJ  - cvičenia z technológie prípravy pokrmov 

 CVM  - cvičenia z matematiky 
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 DEJ - dejepis 

 EKO  - ekonomika 

 EPP  - technológia prípravy pokrmov 

 ETV - etická výchova 

 FRJ - francúzsky jazyk 

 GOR - geografia cestovného ruchu 

 HGM - hotelový a gastronomický manažment 
 INF - informatika 

 ICR  - informatika v cestovnom ruchu 

 MGA  - medzinárodná gastronómia 

 MKT - marketing 

 MAT - matematika 

 NBV - náboženská výchova 

 NEJ - nemecký jazyk 

 NJK - komunikácia v nemeckom jazyku 

 OBN - občianska náuka 

 PRN  - právna náuka 

 PXA  - prax 

 RUJ - ruský jazyk 

 SAI  - aplikovaná informatika - seminár 
 SJL - slovenský jazyk a literatúra 

 TEV - telesná výchova 

 TSV  - telesná a športová výchova 

 TOB  - technika obsluhy 

 UCT  - účtovníctvo 

 ZTV  - zdravotná telesná výchova 
   

Nepedagogickí zamestnanci 

Škola: 

1. Bartuneková Verona - skladníčka 

2. Delejová Magdaléna - upratovačka   

3. Gregová Marta  - účtovníčka  

4. Hažírová Milena  - upratovačka (zastupovanie na dohodu)  

5. Karabinošová Mária -  upratovačka  

6. Miháliková Jana  - sekretárka 

7. Siváková Daša, Mgr. - sekretárka (zastupovanie počas MD)  

8. Vaľková Dana  - mzdová účtovníčka  

9. Poláková Viera  -  hospodárka 

10. Prídavok Stanislav - správca športovej haly 

11. Rusnák Peter, Ing. - ekonóm  
12. Rychvalský Dušan -  kurič - údržbár  

13. Škopárová Daniela -  upratovačka  

14. Tuhrinský Peter  - kurič - údržbár  

15. Uličná Mária  - upratovačka 
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Školský internát: 
1. Jurčišinová Iveta - administratívna pracovníčka   

2. Ščerbáková Beáta - upratovačka  

Školská jedáleň a SOP Unigast: 
1.  Franková Marcela - vedúca ŠJ a SOP  

2.  Harausová Marta -  upratovačka, umývačka 

3.   Fejková Martina  - upratovačka, umývačka 

4.  Jakubová Magdaléna - práčka 

5.  Komarová Margita - kuchárka 

6.  Palisková Eva  - kuchárka 

7.  Šebej Marek  -  prevádzkar 
8.  Štiborová Helena - kuchárka 

Na materskej alebo rodičovskej dovolenke: 
1. Ignatová Beáta, Mgr.     – učiteľka slovenského jazyka a literatúry  

2. Kolenková Antónia, Ing.  – zástupkyňa riaditeľa školy   

3. Komanická Natália, Mgr.  – učiteľka anglického a francúzskeho jazyka  
4.   Miháliková Jana      – sekretárka 

5.   Pipková Andrea, Mgr.     – učiteľka slovenského jazyka a literatúry 

6. Štefanková Viera, Mgr.    – učiteľka anglického jazyka 
 

     V mesiaci máj sekretárka riaditeľa školy Jana Miháliková nastúpila na materskú 
dovolenku. Na jej miesto od 13.05.2013 nastúpila Mgr. Daša Siváková. 

     V ŠJ a SOP Unigast upratovačka a umývačka Marta Harausová k 31.01.2013 
rozviazala pracovný pomer a na jej miesto nastúpila Martina Fejková, s ktorou 
riaditeľ školy z organizačných dôvodov rozviazal pracovný pomer v skúšobnej dobe k 
30.04.2013. 
 
 
 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 7 45 52 

vychovávateľov 0 3 3 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 7 48 55 

     Ako nekvalifikovaní učitelia sú učitelia odborných technologických predmetov, 
ktorí majú absolvované úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom odbore, 
absolvovali doplnkové pedagogické štúdium, avšak nemajú ukončené vysokoškolské 
štúdium 2. stupňa, prípadne ho majú absolvované v inom ako požadovanom odbore 
(nespĺňajú podmienku kvalifikačného predpokladu vzdelania podľa vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
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požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov). Podľa § 30 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov im bola udelená výnimka z plnenia kvalifikačného predpokladu 
vzdelania.  

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

I. C INF 4 

II. A OBN 1 

II. B OBN 1 

II. C INF 2 

II. C OBN 1 

II. D INF 2 

II. D OBN 1 

III. A TSV 2 

III. B TSV 2 

III. C OBN 2 

III. C TSV 2 

III. D OBN 2 

III. D TSV 2 

IV. C TEV 2 

V. A TEV 2 

V. A CVI 2 

V. D CVI 2 

 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 23 0 

2. atestácia 14 1 

štúdium školského manažmentu 2 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 1 0 

postgraduálne 0 0 
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doplňujúce pedagogické 22 0 

vysokoškolské pedagogické 27 0 

vysokoškolské nepedagogické 21 0 

úplné stredné odborné 4 0 

 

     Učitelia našej školy sa zúčastňovali rôznych vzdelávacích aktivít predovšetkým 
podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania. Najviac vzdelávacích aktivít bolo 
organizovaných Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove. 

     Dvaja učitelia pokračovali v dlhodobom vzdelávaní pod názvom „Modernizácia 
vzdelávacieho procesu na SŠ“, ktoré organizuje UIPŠ v Bratislave. Jeden z nich ho 
úspešne ukončil. 

     Mnohí učitelia si v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove overovali odborné a 
pedagogické kompetencie, za čo im boli v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o 
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. priznané kredity.  

     V priebehu školského roka jedna učiteľka úspešne vykonala 1. atestáciu, jedna 
učiteľka vykonala 2. atestáciu a jedna učiteľka ukončila doktorandské štúdium.  

Počet uznaných kreditov: 
 

1. Bachurová Lucia, Mgr.   76 

2. Balážová Eva, Mgr.   66 

3. Baňas Karol, Mgr.   45 

4. Beisetzerová Lýgia, PhDr.  66 

5. Borodáčová Valéria, Mgr.  30 

6. Bulíková Anna, MVDr.   63 

7. Cichá Anna     0 

8. Daňko Jaroslav, Mgr.   95  
9. Demeterová Marta, Mgr.  45 

10. Džubarová Katarína, Mgr.  62 

11. Feľbaba Vladimír, Mgr.   30 

12. Frantová Martina, PaedDr.  60 

13. Greifová Mária, MVDr.   82 

14. Háberová Monika, Mgr.   0 

15. Harčariková Ľudmila, Mgr.  78 

16. Hutňanová Ingrid, Mgr.  79 

17. Chudá Natalie, Bc.    0 

18. Jankaničová Gabriela, Mgr.  63 

19. Kalinová Marta, Ing.   82 

20. Korbová Oľga, Mgr.   95 

21. Krajňák Juraj     0 

22. Kuchár Peter, PaedDr.   67 
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23. Kuchárik Ján, Ing.   45 

24. Kuľková Beáta, Ing.   99 

25. Kurečková Jana, Mgr.   64 

26. Kwiatkowski Mark    0 

27. Lipnická Mária, Ing.   82 

28. Maňko Milan, Mgr.   55 

29. Maťašová Dana, Mgr.   86 

30. Miháliková Petra, Ing.   92 

31. Mihályová Juliána, MVDr., Mgr. 55 

32. Mojzešová Gabriela, PaedDr.         138 

33. Mulíková Terézia, Mgr.   30 

34. Pažický Milan, Mgr.   65 

35. Pľutová Anna, Ing.          106 

36. Rozumová Markéta, Mgr.  44 

37. Rudyová Beáta, Mgr.   62 

38. Servátková Marta, PhDr.  45 

30. Soták Marek, Mgr.   66 

40. Strečková Angela, MVDr.  67 

41. Sučková Tatiana, Mgr.    0 

42. Šelepová Oľga     0 

43. Šenko Jozef, MVDr.   82 

44. Šimková Svetlana, Mgr.  30 

45. Šugárová Helena, Ing.   69 

46. Tomková Zuzana, Mgr.  92 

47. Tóthová Monika, Ing., PhD.  92 

48. Turčinová Slavomíra, Ing.  57 

49. Uhlárová Lýdia, Ing.   68 

50. Vargová Daniela, Ing.   92 

51. Vodičková Zuzana, Mgr. PhD.   0 

52. Vojtková Mária, Ing.   65 

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

- V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sa žiaci zapojili do dvoch školských 

súťaží: Za krásu slova a Hviezdoslavov Kubín. 

- Sekcia ANJ PK CJ zorganizovala triedne kolá a školské kolo Olympiády v 

anglickom jazyku – zapojilo sa 32 žiakov v 2 kategóriách. Najlepšie sa 
umiestnili v kategórii 2A Richard Bundzík (II. A), Lenka Sabolová (I. D) a Alex 
Špireng (II. D) a v kategórii 2B Gabriela Velčoková (V. B), Sabína Barlíková (V. 
D) a Dorota Semanová (V. B). Víťazí Richard Bundzík z II. A triedy a Gabriela 
Velčoková z V. B triedy postúpili do obvodového kola, kde sa umiestnili na 7. a 
10. mieste vo svojich kategóriách,  
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- Sekcia NEJ PK CJ zorganizovala triedne kolá a školské kolo Olympiády v 

nemeckom jazyku. Z triednych kôl postúpilo do školského kola 6 žiakov v 
jednej kategórii. Najlepšie sa umiestnili: Róbert Balla, Alžbeta Buzinkayová a 
Pavol Kandráč, všetci z II. C triedy. Do vyššieho kola nepostúpil nikto. 

- Školského kola Olympiády v ruskom jazyku sa zúčastnilo 19 žiakov v 

kategórii B2 a 5 žiakov v kategórii B1. 

- V predmete náboženská výchova sa uskutočnilo školské kolo Biblickej 

olympiády. Víťazí školského kola nás úspešne reprezentovali na obvodnom 
kole, kde obsadili 3. miesto. 

- Po úspechu v minulých rokoch sme sa znova zapojili do súťaže Expert – 

geniality show, celoslovenskej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorej 
organizátorom je Talentída, n.o. Do súťaže sa zapojilo spolu 20 žiakov – 10 
žiakov prvého a druhého ročníka – kategória 012 a 10 žiakov tretieho, 
štvrtého a piateho ročníka, t. j. vyššej kategórie – 034. Výsledky: 11 žiakov sa 
v jednej z dvoch kategórií, resp. téme umiestnilo do prvej stovky na Slovensku 
a jedna žiačka v oboch témach do prvej stovky, čo považujeme opäť za veľmi 
pekný výsledok. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci: Michal Kaňuch z II. B triedy, 
ktorému stačilo 28. miesto v jednej kategórii na celkové 78. miesto na 
Slovensku. Ďalšie pekné umiestnenia patria Pavlovi Kandráčovi z II. C (46.), 
Denisovi Šmihulovi z II. A (51.), Jánovi Eliášovi z III. D (75.), Jakubovi 
Sepešimu z III. D (77.), Ivane Džupinkovej zo IV. C (86. a 92.), ktorá sa ako 
jediná umiestnila v oboch kategóriách do prvej stovky. 

- Do medzinárodnej matematickej súťaže KLOKAN sa prihlásilo 28 žiakov (12 

prvákov, 9 druhákov, 4 tretiaci a 3 štvrtáci). Najlepšie výsledky dosiahli: 

o v kategórii Kadet O12 (3373 účastníkov zo Slovenska): Najman II. A 

(195. – 207. miesto), Imrich I. B – (284. – 309.), Havrila I. A a 
Korinková I. C (357. – 385.). 

o v kategórii Junior O34 (2529 účastníkov): Varga III. C (36. – 39.), 

Tychaničová III. C (234. – 259.). Ako škola spomedzi 210 zúčastnených 
sme skončili na 48. mieste, čo je v 1. štvrtine.  

- Do matematickej súťaže PANGEA sme sa zapojili prvýkrát v počte 21 žiakov 1. 

– 3. ročníka. Najlepšie výsledky dosiahli: 1. ročník - Havrila I. A (785. z 5947), 
2. ročník – Sýkora II. D (2158. z 6107) a 3. ročník – Varga III. C (135. z 
5159).  

- Žiaci Martin Župina (V. C) a Roman Redaj (IV. A) reprezentovali školu na 1. 

ročníku barmanskej súťaže v SOŠ v Trnave „Monin cup 2012“.  

- Jubilejný 20. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov Eurocup 2012 

v Prešove bol v novembri spojený s oslavami 85. výročia založenia našej školy. 
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Našu školu na barmanskej súťaži reprezentovali dve družstvá: Michal 
Sukovský a Kristián Šlachta z V. D triedy a Dominika Kačmarová a Richard 
Fialka zo IV. D triedy. Reprezentantom sa na súťaži darilo, o čom svedčí aj ich 
vynikajúce umiestnenie a 1. miesto v celkovom poradí zúčastnených škôl. 
Absolútnym víťazom v súťaži jednotlivcov sa stal Richard Fialka. 

- Na medzinárodnej barmanskej súťaži juniorov „Bacardi Martini cup 2013“ v 

Poděbradoch v Čechách našu školu vzorne reprezentovali Michal Sukovský z V. 
D triedy a Patrik Varga z III. D triedy. 

- Ivana Palgutová z II. B triedy a Danka Maľarová z III. A triedy ako 

pozorovateľka sa zúčastnili baristickej súťaže v Nových Zámkoch. Svoje 
zručnosti súťažiaca predviedla pri príprave kávy a fancy drinku z čaju. 
Súťažiaca Ivana Palgutová získala celkovo o krásne 2. miesto a tiež ocenenie 
za najlepší fancy drink.  

- Obidve žiačky sa zúčastnili aj 2. ročníka baristickej súťaže „Mladý barista“ v 

Námestove, odkiaľ si Ivana Palgutová odniesla ocenenie za najlepšie espresso 
a celkové 2. miesto a Dana Maľarová 4. miesto a ocenenie za najlepšiu 
prezentáciu. 

- Medzinárodnej gastronomickej súťaže Wellness food & beverage contest 

Casargo 2013 v Taliansku sa zúčastnili žiaci z 9 zahraničných škôl. V 
súťažnej disciplíne kuchár našu školu reprezentovali žiačky Miriam Šarišská a 
Júlia Sedláková z III. C triedy, v disciplíne servis Ivana Palgutová z II. B triedy 
a Dana Maľarová z III. A triedy. Súťaž pozostávala z prípravy 3-chodového 
wellness menu pre 6 osôb s prihliadnutím na množstvo kcal. Okrem toho sa 
hodnotila príprava aperitívu, prezentácia nápojov a servis menu. Ivana 
Palgutová a Dana Maľarová získali pekné 2. miesto za bartending a servis. 

- Žiačky Michaela Hamarová a Viktória Baranová z III. C triedy sa zúčastnili súťaže 

„Mladý somelier“ v Piešťanoch, ktorá pozostávala z písomného testu, 
hodnotenia vzoriek vína a servisu pri stole. 

- Medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov v slovinskom Blede sa 

zúčastnili žiaci Michal Sukovský a Kristián Šlachta z V. D triedy. 

- Prvého ročníka medzinárodnej gastronomickej súťaže „1st Fish & Cooking 

Aveiro Festival“ v Portugalsku sa zúčastnili Miriam Šarišská z III. C triedy v 
disciplíne kuchár a Richard Fialka zo IV. D triedy v disciplíne servis. Pre oboch 
bola súťaž náročná, pretože museli aktuálne kreatívne reagovať. Richard 
Fialka získal 1. miesto v disciplíne servis. 

- Ďalšieho ročníka medzinárodnej cukrárskej súťaže „Sweet cup 2013“ v 

Prešove sa zúčastnili žiaci Ján Nemergut a Tatiana Rišková zo IV. B triedy so 
súťažnou tortou „Kvet očakávania“. Získali pekné 2. miesto. 
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- Na 8. ročníku gastronomickej súťaže v grilovaní „Oheň náš darca“ v Hotelovej 

akadémii Otta Brucknera v Kežmarku našu školu reprezentovalo 3-členné 
družstvo v zložení Miriam Šarišská z III. C triedy, Anna Mária Borzová a 
Frederika Krescanková z II. A triedy. Súťažiaci pripravovali 3-chodové menu 
na grile. Naše družstvo bolo ocenené za najlepší dezert a za vedomostný test s 
najväčším počtom bodov. 

- Žiačky Dana Maľarová a Mirka Tychaničová z III. C triedy sa zúčastnili 

regionálnej súťaže moderátorov v Šarišskom osvetovom stredisku v 
Prešove. 

- Žiaci 4. ročníka sa zapojili do korešpondenčnej ekologickej súťaže na tému 

„Atmosféra“. 

- Odbor školstva ÚPSK v spolupráci s Oblastnou organizáciou Slovenského zväzu 

záhradkárov vyhlásil 1. ročník súťaže „Vlastná tvorba piesní o prírode a 
záhrade“. Žiaci M. Župina, R. Schutz, R. Redaj a R. Papp založili hudobnú 
skupinu a svojou piesňou získali 1. miesto – výsadbu stromčekov v areáli 
školy. Krátka reportáž zo súťaže bola odvysielaná aj v správach TV Markíza. 
Chlapci dostali pozvanie do nahrávacieho štúdia, kde s ďalšími súťažnými 
skladbami nahrali CD. 

- Žiacka školská rada vydáva školský časopis Hotelácke noviny, s ktorými sa 

prihlásila do súťaže, ktorú vyhlásila Regionálna organizácia Slovenského 
syndikátu novinárov.  

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

- Tvorba kultúrneho programu na oslavy 85. výročia založenia školy a jubilejného 

20. ročníka medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov Eurocup 2012. 

- Žiaci I. B a I. C triedy navštívili divadelné predstavenie „Ťapákovci“ v Divadle 

Alexandra Duchnoviča v Prešove. 

- V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sa žiaci našej školy zapojili do 

aktivít „Gorazdov literárny Prešov“ a „Záložka do knihy“. 

- Spolupracujeme s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove – organizovanie besied 

s autormi literárnych diel. 

- Dlhodobo spolupracujeme s knižnicou British Council, odkiaľ požičiavame 

literatúru, DVD a autentické nahrávky, ktoré sa využívajú na hodinách ANJ a 
na krúžkoch. 
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- Pre žiakov 1. ročníka sme zorganizovali besedu na tému „Adaptácia na nové 

prostredie“. Pre žiakov 3. ročníka besedu s pracovníkom CPPPaP v Prešove 
na tému „Výchova k manželstvu a rodičovstvu“. 

- Pokračujeme v projekte „Každý iný, všetci rovní“. 

- V rámci tematického celku právo na občianskej náuke žiaci 2. a 3. ročníka 

navštívili Krajský súd v Prešove a Ústavný súd v Košiciach. 

- Na hodinách etickej výchovy žiaci 1. ročníka navštívili mestskú galériu. 

- Žiaci 2. ročníka v rámci výchovy k tolerancii a boja proti xenofóbii navštívili 

prešovskú synagógu, kde spoznali históriu a osudy židov v Prešove. 

- Na predmete náboženská výchova žiaci absolvovali výstavu „Biblia dnes a 

zajtra“. 

- Žiaci 1. ročníka absolvovali sakrálnu cestu v Prešove. 

- Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov – 26. septembra sme pripravili a 

zaktualizovali nástenku vo všetkých jazykoch, ktoré sa v našej škole vyučujú 
pod názvom: „International Restaurant“. 

- V rámci prípravy a realizácie Dňa otvorených dverí v našej škole žiaci s 

učiteľmi pripravili informačné panely o výučbe cudzích jazykov, praktických 
činnostiach, zahraničnej praxi a sprievodcovskú činnosť. 

- Žiaci, ktorí sa učia anglický jazyk sa zapojili do tzv. PRETESTING, ktoré 

organizuje vydavateľstvo OXFORD UNIVERSITY PRESS so sídlom vo Veľkej 
Británii. Naši žiaci spolu s mnohými žiakmi rôznych krajín sa pravidelne 
zúčastňujú na on-line testovaní a pomáhajú odhaľovať problémy a overovať 
funkčnosť takéhoto testovania. 

- Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí a v rámci súťaže Sporttube day 

sme zorganizovali športové súťaže pre žiakov 1. a 2. ročníka. Po športových 
súťažiach nasledoval volejbalový zápas učitelia verzus žiaci a juniáles. 

- Pre žiakov 1. ročníka sme zorganizovali výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz v 

Tatranskej Lomnici, v rámci ktorého žiaci absolvovali vychádzku na Hrebienok, 
kde mali možnosť obdivovať ľadové sochy, ktoré vytvorilo 8 medzinárodných 
tímov z celej Európy počas medzinárodnej súťaže v tvorbe ľadových sôch 
Tatry Ice Master. Pre žiakov 2. ročníka sme zorganizovali plavecký kurz v 
Aquaparku Delňa v Prešove. 

- V spolupráci s firmou Milk Agro, s. r. o., Prešov sme sa zapojili do podujatia 

„Festival dobrej chuti“ na námestí v Prešove, kde žiaci spolu s vyučujúcimi 
odborných technologických predmetov mali možnosť odprezentovať svoje 
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zručnosti pri použití mliečnych výrobkov firmy Milk Agro, čo vyústilo do 
získania 1. miesta za najlepšie výrobky v hlasovaní návštevníkov festivalu.  

- Tri vyučujúce odborných technologických predmetov a 9 žiaci sa zúčastnili 

Gastronomickej olympiády v nemeckom Erfurte ako diváci. Prezentované 
invenčné metódy prípravy jedál pri využití špeciálneho náradia inšpirovali 
účastníkov, a následne aj ďalších členov predmetovej komisie a žiakov v 
skvalitňovaní našej odbornej činnosti. 

- Sedem žiačok z III. C triedy v doprovode vedúceho somelierskeho krúžku p. 

Krajňáka sa zúčastnilo v rámci výpomoci na prezentácii vín z celého 
Slovenska v hoteli Permon v Podbanskom. 

- Delegácia našej školy v zložení 4 učitelia a 3 žiačky – Maľarová, Stašenková a 

Segeďová nás reprezentovali na 21. ročníku podujatia „Európske Vianoce“ 
organizovaného pod záštitou AEHT na hostiteľskej škole Giorgia Perlascu v 
Budapešti v Maďarsku. Podujatia sa zúčastnilo 15 škôl z 12 európskych krajín 
s cieľom priblížiť národné tradície, jedlá a zvyky Vianoc. Delegáciám boli 
pridelené výstavné stánky, v ktorých počas celého pobytu boli prezentované 
tradičné vianočné zvyky s ponukou slaného a sladkého vianočného pečiva. 
Podujatie končilo európskym bufetom, na ktorý každé družstvo pripravilo 
typické vianočné menu. Naša účasť na tomto podujatí bola nielen cennou 
skúsenosťou, ale aj inšpiráciou pre rok 2014, kedy Európske Vianoce bude 
organizovať naša škola. Žiaci z pernikárskeho krúžku prispeli prezentačnými 
perníkmi pre účastníkov Európskych Vianoc.  

- Okrem vyučovacieho procesu členovia PK OTP so žiakmi zabezpečovali niekoľko 

gastronomických podujatí pre UPC v Prešove, „Integrácia Milk Agro“, 
studené výrobky pre ZŠ Čsl. armády v Prešove pri príležitosti kolaudácie školy, 
Deň učiteľov pre zamestnancov školy, obsluha pri výročnej bilancii 
Poľnohospodárskeho družstva v Tulčíku, medzinárodná vinárska súťaž 
MUVINA v Prešove, oceňovanie učiteľov a žiakov PSK a pod. 

- Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiaci 5. ročníka už 

tradične absolvovali prípravou a realizáciou slávnostného podujatia pre 
verejnosť, kde maturanti akceptujú najnovšie trendy gastronómie a kreatívne 
sa prispôsobujú konkurenčnému prostrediu. Tentoraz to boli: 

V. A – banket na tému „Noc hviezd“ 

V. B – banket na tému „Noc na Titanicu“ 

V. C – raut na tému „Nebo – peklo“ 

V. D – recepcia na tému „Večer s W. A. Mozartom“ 
 

- Nové trendy v gastronómii sú prezentované na Jarnej gastronomickej 

výstave organizovanej Prešovským klubom kuchárov a cukrárov. Žiaci 
Tatiana Rišková a Ján Nemergut zo IV. B triedy odprezentovali svoju súťažnú 
tortu zo Sweet cupu. Žiačky II. A triedy Anna Mária Borzová, Frederika 
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Krescanková a Martina Pillárová pripravili „variácie z plodov mora“, ktoré boli 
súčasťou studených mís. 

 

- V decembri a januári sa výchovná poradkyňa spolu s ďalšími vyučujúcimi 

zúčastňovali rodičovských aktívov na ZŠ v Prešove, Sabinove, Raslaviciach a 
Marhani, kde oboznamovali rodičov deviatakov s možnosťami štúdia v našej 
škole. 

- Výchovná poradkyňa v spolupráci so Žiackou školskou radou pripravili reláciu do 

školského rozhlasu a vyhotovili nástenku na podporu finančnej zbierky Biela 
pastelka pre Úniu nevidiacich a slabozrakých. 

- Zapojili sme sa do akcie Pomocný anjel, kde sme zbierali pre núdznych 

šatstvo, deky, koberce, spacie vaky a iné veci pre charitu. 

- V rámci environmentálnej výchovy sme pokračovali v separácii a triedení 

odpadu. Zapojili sme sa do súťaže organizovanej obchodným reťazcom Milk 
Agro o nazbieranie čo najväčšieho počtu viečok výrobkov SABI, čím môžu žiaci 
podporiť recykláciu a separáciu odpadov a týmto spôsobom aktívne prispieť k 
ochrane životného prostredia. 

- V rámci Svetového dňa duševného zdravia bola v škole zorganizovaná 

zbierka Deň nezábudiek. Kúpou malej nezábudky mali žiaci možnosť podporiť 
ľudí s duševnými ochoreniami.  

- V rámci Svetového dňa zdravej výživy bola pripravená nástenka zameraná 

na danú problematiku, kde boli žiakom poskytnuté informácie týkajúce sa 
zdravého životného štýlu a zdravého spôsobu stravovania. 

- Príspevkom v školskom rozhlase sme si pripomenuli Deň Zeme. Je dôležité, aby 

si žiaci neustále uvedomovali význam životného prostredia a tak prispievali k 
zvyšovaniu jeho kvality. 

- V súvislosti s prevenciou boja proti drogovým závislostiam bola pripravená 

nástenka týkajúca sa aktuálnych tém sociálno-patologických javov. Okrem 
stáleho riešenia problematiky fajčenia žiakov v našej škole sa koordinátor 
zameral aj na prevenciu, resp. podchytenie porúch príjmu potravy a 
absolvoval niekoľko pohovorov so žiačkami, ktorých sa to bezprostredne týka, 
oslovil triednych učiteľov i rodičov.  

- Žiacka školská rada zorganizovala v spolupráci s vyučujúcimi imatrikuláciu 

žiakov 1. ročníka, Mikulášsky večierok pre detí zamestnancov školy a 
Mikuláša v škole.  

- Tradičnej Valentínskej kvapky krvi sa zúčastnilo asi 100 žiakov, krv darovalo 

70 žiakov. O tejto aktivite, ktorá sa v našej škola konala už 14 krát, vyšiel 
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článok v Prešovskom korzári a krátke rozhovory so zúčastnenými odvysielalo 
aj Rádio Regina. 

- V súvislosti s negatívnymi skúsenosťami so správaním žiakov nižších ročníkov 

boli do našej školy pozvaní pracovníci Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Prešove, ktorí pripravili pre žiakov 3. ročníka 
besedu na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ a pre žiakov 2. ročníka besedu 
na tému „Riešenie konfliktných situácií v škole a doma“.  

- Do národného projektu KOMPRAX – kompetencie pre prax, ktorého cieľom 

je podpora kvality práce s mládežou a rozvoj kľúčových kompetencií, sa 
zapojilo 32 žiakov našej školy. 

- Skupina 12 žiakov navštívila „Dom seniorov Náruč“ v Prešove s vydareným 

kultúrnym programom „Privítanie jari v jeseni života“, ktorým urobili 
obyvateľom veľkú radosť. 

- Ďalšie aktivity Žiackej školskej rady: 

o Biela pastelka 

o Lienka pomoci 

o Modrý gombík 

o Deň narcisov 

o Úsmev ako dar 

o spolupráca s TASR (projekt) 

o zbierka hračiek pre deti v núdzi 

o separácia a triedenie odpadu v škole 

o novinárska súťaž Štúrovo pero 

o Hotelácke noviny – školský časopis 

o Juniáles 

 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

V uplynulom školskom roku 2012/2013 sme pokračovali v realizácii projektu v rámci 
operačného programu Vzdelávanie, spolufinancovaného Európskym sociálnym 
fondom, prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 
1.1 Premena tradičnej školy na modernú, pod názvom „Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií študentov“.  

Podali sme žiadosť na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o poskytnutie dotácie 
na podporu projektu v roku 2012 s názvom „Obnova NKP Hala športová (bývalé 
mestské klzisko)“. Projekt bol schválený a čiastočne podporený MK SR. Podporu z 
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vlastných zdrojov nám poskytla Rodičovská rada. Čiastočná realizácia projektu bola 
ukončená do konca kalendárneho roka 2012. 

Na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v rámci operačného 
programu Vzdelávanie, spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom, prioritná 
os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie 1.1 Premena 
tradičnej školy na modernú, sme vypracovali a podali projekt pod názvom 
„Modernizácia vzdelávania v Hotelovej akadémii Prešov v súlade s 
potrebami vzdelanostnej spoločnosti a trhu práce“. Projekt nebol podporený. 

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 02.10.2012  

Druh inšpekcie: tematická  

Predmet inšpekčnej činnosti: Prijímanie žiakov do 1. ročníka študijných a učebných 
odborov v strednej odbornej škole.  

Závery:  

     V prijímacom konaní na školský rok 2012/2013 sa vyskytli nedostatky v tom, že 
riaditeľ školy prijal na štúdium uchádzača bez podania prihlášky na príslušnú strednú 
školu. Riaditeľ školy v kritériách prijímacieho konania nestanovil pri rovnosti bodov 
podmienku prednostného prijatia uchádzača so zmenenou pracovnou schopnosťou a 
nešpecifikoval druh zdravotného znevýhodnenia u žiakov so ŠVVP. V prvom kole 
prijal do 1. ročníka študijného odboru 6323 K hotelová akadémia vyšší počet žiakov, 
ako bol určený zriaďovateľom. Sedem žiakov bolo prijatých do 1. ročníka študijného 
odboru 6323 K hotelová akadémia na základe prestupu z inej strednej školy bez 
udania výnimočných dôvodov.  

Vyjadrenie riaditeľa školy:  

     Na štúdium do 1. ročníka v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia bola 
prijatá žiačka, ktorá sa pôvodne hlásila na iný odbor v ines SOŠ. Nakoľko pre malý 
záujem uchádzačov sa požadovaný študijný odbor neotváral, rodičia žiačky presunuli 
prihlášku na tunajšiu školu. V kritériách pre prijímacie konanie bolo stanovené, že 
žiaci so ŠVVP na študijný odbor 6323 K hotelová akadémia nebudú prijatí. Po 
skúsenostiach z predchádzajúcich rokov, kedy sa na štúdium nezapísalo takmer 50 % 
prijatých uchádzačov, bola čiara pre prijatie posunutá primerane nižšie. Po prvom 
termíne zápisu riaditeľ školy prijal autoremedúrou takmer všetkých prihlásených 
uchádzačov, ale napriek tomu počet zapísaných nedosiahol možnosti prijatia. Sedem 
žiakov bolo prijatých na voľné miesta na základe prestupu z inej strednej školy na 
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základe žiadosti rodičov z dôvodu, že v týchto školách pre malý záujem neotvárali 
ročník.  

 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

     Škola je pre výchovno-vzdelávací proces priestorovo dostatočne vybavená. V 
decembri minulého školského roka sme od nášho zriaďovateľa, Prešovského 
samosprávneho kraja dostali do správy a užívania športovú halu, takže po dlhých 
rokoch sme konečne začali realizovať hodiny telesnej výchovy vo vlastných 
priestoroch, ktoré postupne prispôsobujeme na vyučovanie telesnej výchovy.  

     Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou sa z roka na rok 
zlepšuje aj vďaka projektom spolufinancovaným z Európskej únie.  

     Celkové vybavenie učební v škole sa zlepšilo a postupne sa naďalej vylepšuje. 
Potrebné však bude dokončiť výmenu okien a zatepliť niektoré časti budovy, 
vyregulovať a zrekonštruovať kúrenie a elektrické rozvody, dokončiť počítačovú sieť.  

     Zastupiteľstvo PSK schválilo pre našu školu kapitálové prostriedky na výstavbu 
novej kotolne a na reguláciu a rekonštrukciu vykurovacieho systému v budove školy. 
V lete prebehlo verejné obstarávanie a s prácami sa začalo v septembri 2013.  

     Zariadenie a vybavenie školského internátu je opotrebované a zastaralé a žiada 
sa hygienická maľba, zateplenie, modernizácia zariadenia, modernizácia sociálnych 
zariadení, výmena okien, radiátorov, zateplenie budovy, oprava vonkajšej fasády a 
zriadenie samostatnej novej kotolne.  

     Nakoľko na uskutočnenie takejto rozsiahlej rekonštrukcie nie sú finančné 
prostriedky a v blízkej budúcnosti ani nebudú, riaditeľ školy, po prerokovaní v Rade 
školy, navrhol zriaďovateľovi ukončiť činnosť školského internátu k 31.08.2013 a 
jeho vyradenie zo siete škôl a školských zariadení k 31.12.2013.  

     Vybavenie školy učebnicami je tiež nedostatočné. Na niektoré predmety chýbajú 
učebnice, na niektoré predmety je ich potrebné aktualizovať, lebo sú značne 
zastaralé a učivo je takmer neaktuálne. Vyučujúci, ktorí sa zapojili do projektu 
„Rozvíjanie kľúčových kompetencií študentov“, pripravili pre žiakov učebné texty a 
zaujímavé prezentácie.  
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§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

a) dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov – boli poskytnuté podľa platného zákona. 
V správe sa prelínajú normatívy za dva kalendárne roky, vypočítaný priemer je 
preto odlišný od ročných normatívov. Rozpočet na osobné náklady umožnil 
poskytnúť odmeny za mimoriadne pracovné výsledky i osobné príplatky, čiastočne 
aj preto, že nenapĺňame normovaný stav zamestnancov.  

Použité zdroje zo štátneho rozpočtu počas školského roku 2012/13: 

- zdroje čerpané v období 9 – 12/2012: 

škola     513 046 EUR 

 školský internát    30 129 EUR 

školská jedáleň    8 615 EUR 

projekt    28 030 EUR 

Spolu      579 820 EUR 

- rozpočtové zdroje čerpané v období 1 – 8/2013: 
škola     602 024 EUR 

školský internát    54 025 EUR  
školská jedáleň    14 972 EUR 

projekt     0 EUR 

Spolu     671 021 EUR 

- celkom použité zdroje zo ŠR za školský rok 2012/13: 
škola     1 115 070 EUR 

školský internát     84 154 EUR 

školská jedáleň     23 587 EUR  
projekt     28 030 EUR 

Spolu     1 250 841 EUR 

 
b) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

- úhrady na žiakov ubytovaných v ŠI: 
- v období 9 – 12/2012    4 590 EUR 

- v období 1 – 8/2011    6 736 EUR  
 

c) finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 
podľa financovaných aktivít 

Zo zdrojov za prijaté vzdelávacie poukazy (476 z vydaných 588) sme do rozpočtu 
školy získali v šk. roku 13 804 EUR. Tie boli použité na odmeny pre vedúcich 
záujmových krúžkov – 11 211,10 EUR (81,22 %) a 2 592,90 EUR (18,78 %) na 
nákup učebných pomôcok, surovín a pomocných materiálov pre činnosť krúžkov 
a na úhradu ostatných prevádzkových nákladov.  
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d) finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít 

- Rodičovská rada pri HA Prešov – 1 610 EUR - na opravu budovy v rámci 
projektu „Obnov si svoj dom“ 

e) iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

- 1 352 EUR – za prax študentov od Prešovskej univerzity, 

- 78 EUR - zisk z podnikateľskej činnosti, 

- 373 EUR – od Rodičovskej rady pri Hotelovej akadémii Prešov na 
spolufinancovanie projektu „Rozvíjanie kľúčových kompetencií študentov“ 

- 373 EUR – od ÚPSK na spolufinancovanie projektu „Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií študentov“ 

- 28 030 EUR – od ASFEU na projekt „Rozvíjanie kľúčových kompetencií 
študentov“ 

- 869 EUR – na refundáciu miezd učiteľov v rámci projektu „Modernizácia 
vzdelávacieho procesu na SŠ“ 

- 149 000 EUR – kapitálové prostriedky od PSK na plynovú kotolňu a strojovňu 

- 35 000 EUR – kapitálové prostriedky na reguláciu a rekonštrukciu 
vykurovacieho systému 

- 5 543 EUR – odstupné pre vychovávateľky v školskom internáte, s ktorými bol 
rozviazaný pracovný pomer z dôvodu zrušenia pracovných miest 

- 2 310 EUR – odstupné a odchodné pre zamestnankyňu školskej jedálne, s 
ktorou bol rozviazaný pracovný pomer z dôvodu zrušenia pracovného miesta.  

 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Hotelová akadémia Prešov je škola s 5-ročným štúdiom a plní stratégiu špecifického 
poslania tým, že pripravuje žiakov pre výkon povolaní so širokým odborným záberom 
v oblasti turizmu, hotelierstva a gastronómie. 
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V priebehu štúdia umožňuje vybraným žiakom zúčastniť sa odbornej praxe v 
zahraničí. V školskom roku 2012/2013 sa zúčastnilo zahraničnej praxe organizovanej 
školou spolu 92 žiakov v SRN, Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Grécku, na Cypre, 
Rodose, Kréte a v Taliansku. Okrem týchto riaditeľ školy umožnil vykonať prax v 
zahraničí ďalším žiakom, ktorí si ju zabezpečili sami. 

Po skončení štúdia škola umožňuje absolventom uchádzať sa o štúdium na vysokých 
školách so zameraním na cestovný ruch, hotelový a gastronomický manažment a im 
príbuzné odbory, ako aj o štúdium cudzích jazykov na pedagogických a filozofických 
fakultách. 

Základným cieľom bolo vytvoriť funkčnú školu podľa požiadaviek doby tak, aby 
vychovávala žiakov, ktorí sa flexibilne prispôsobia pre prácu v meniacej sa trhovej 
ekonomickej situácii na trhu práce a ktorí dokážu zachytiť vývoj svojho odboru. 

V oblasti výchovy a vzdelávania bolo cieľom presadzovať model rozvoja osobnosti 
žiaka, ako aj splniť výstupné štandardy vedomostí v oblasti: 

- všeobecného vzdelania, 
- odborného vzdelania, 
- návykov a zručností, 
- kvality osobnosti žiakov. 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre 
študijný odbor 63 23 6 00 (63 23 K) hotelová akadémia vychádza z cieľov 
stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom 
vzdelávacom programe pre skupinu päťročných študijných odborov 63 Ekonomika a 
organizácia, obchod a služby. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy.  

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov 
na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, 
viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou 
inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej 
vzdelávacej a spoločenskej činnosti.  

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy 
a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích 
schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, 
prosociálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať 
zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.  

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného 
vzdelávania sú zamerané na: 

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a 
voľnočasovým aktivitám,  
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 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom 

vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu 

 vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 
a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 

 poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti 
záujmovej činnosti, 

 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo 

voľnom čase, 

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

 

a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s 
cieľom: 

 uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, 

realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním 
projektového a programového vyučovania, 

 zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykového 
laboratóriá, získania kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov 
a zabezpečením dostupných podmienok pre výučbu cudzieho jazyka v 
zahraničí, 

 skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením 
špeciálnej učebne a softwarového vybavenia, podporovaním ďalšieho 
vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií, 

 zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v 
študijnom odbore hotelová akadémia, 

 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

 rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 

 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v 
teoretickom a praktickom vyučovaní, 

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej 
diagnostiky, 
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 zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.  

b) posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s 
cieľom: 

 rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  

 podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 

 rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých 

výsledkov.  

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - 
žiakom – rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a 

radosti z úspechov,  

 vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-

hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu 
osobnosti žiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 
a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd, 

 viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 

 zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na 
osvojenie si takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom 
prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách 
Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa, 

 nadväzovať spoluprácu s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, 

 presadzovať zdravý životný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a 
ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom: 

 zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a 
voľnočasových aktivít, 
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 podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského 
vzdelávacieho programu, 

 aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školského vzdelávacieho 

programu, rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-
vzdelávacieho procesu a odbornej praxe, 

 spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného 
vzdelávania a prípravy a politiky zamestnanosti v Prešove a našom 
regióne, 

 spolupracovať s podnikmi poskytujúcimi gastronomické a hotelové služby, 

 vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne 
skúseností a poznatky, 

 pokračovať v spolupráci s Domovom seniorov Nádej na Veselej ulici v 
Prešove a poskytovať služby žiakov pri slávnostných a spoločenských 
príležitostiach, 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo 

zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov. 

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia 
s cieľom:  

 zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy, 

 zrekonštruovať budovu školy, 

 upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom 

na realizáciu kurzov pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných 
vzdelávacích akcií, 

 využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových 
finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,  

 pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 

Stanovené ciele sú stáleho charakteru a darí sa nám ich plniť priebežne. 

 

Školský internát 

Výchovno-vzdelávacia činnosť školského internátu sa riadila Výchovným programom, 
Programom činnosti a Plánom práce školského internátu na školský rok 2012/2013. 
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Školský internát má na troch poschodiach spolu 27 izieb, z toho 2 jednoposteľové 
ako izolačné izby, 3 dvojposteľové, 21 trojposteľových a 1 štvorposteľovú izbu, ktoré 
využívame na ubytovanie žiačok s celkovou kapacitou 73 lôžok. K dispozícii je veľká 
spoločenská miestnosť kde je knižnica, posilňovacie náradie, priestor pre krúžkovú 
činnosť a sledovanie televízie. V počítačovej miestnosti majú žiačky prístup k 
internetu a multifunkčnému zariadeniu.  

V školskom internáte bolo ubytovaných v prvom polroku 69 žiakov, z toho 66 
stredoškolákov a 3 vysokoškoláčky, v druhom polroku sa počet ubytovaných znížil na 
64, z toho 62 stredoškolákov a 2 vysokoškoláčky. Výchovno-vzdelávaciu činnosť 
zabezpečovali 3 vychovávateľky. Nová vychovávateľka Bc. Petra Baranová 
absolvovala adaptačné vzdelávanie pod odborným vedením uvádzajúcej 
pedagogickej zamestnankyne PaedDr. Adzimovej, súčasťou ktorého bola úspešná 
príprava a realizácia tvorivej dielne na tému využitia druhotných surovín pri 
zhotovovaní vianočných ozdôb. 

Výchovný proces vychádzal zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávania 
a tiež z koncepcie rozvoja školských internátov. V jednotlivých oblastiach výchovy 
bola práca vychovávateliek zameraná na rozvoj: 

- komunikačných kompetencií, 
- pracovných kompetencií, 

- kultúrnych kompetencií, sociálnych a občianskych kompetencií. 

Kľúčové kompetencie boli rozvíjané v jednotlivých tematických okruhoch výchovy: 
- Spoločenská, mravná výchova a výchova k hodnotám 

- Pracovná výchova a rozumová výchova 

- Estetická a telesná výchova 

- Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- Ekologická výchova 

V školskom internáte pracovali estetický krúžok a športový krúžok. Značná pozornosť 
bola venovaná pravidelnej príprave na vyučovanie žiakov a priateľskému 
spolunažívaniu v skupinách a na izbách. 

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Škola dosahuje dobré výsledky vo vyučovaní cudzích jazykov, pretože žiaci sú 
motivovaní účasťou na odbornej praxi v zahraničí a následne po skončení školy 
uplatnením na trhu práce nielen doma, ale aj v zahraničí. Dobré výsledky 
dosahujeme aj vo vyučovaní odborných predmetov, či už technologických, ale aj 
ekonomických. Celkovou skladbou, ale aj obsahom všeobecnovzdelávacích 
predmetov aj odborných predmetov škola umožňuje absolventom široké uplatnenie v 
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praxi. Dobré výsledky dosahujeme v oblasti zabezpečovania zahraničných praxí, 
vyučovania k práci s IKT ale aj v mimovyučovacej činnosti žiakov a učiteľov. 

Darí sa nám zapájať žiakov do voľnočasových aktivít, kde dosahujú výborné výsledky 
(súťaže, prezentácie a pod.). 

Slabšie výsledky dosahujeme vo vyučovaní matematiky, čo je dlhodobým 
problémom. Príčinou toho je slabý záujem žiakov o tento predmet, ako aj slabé 
základy zo ZŠ. Niektorí žiaci sa hlásia na našu školu preto, lebo sa tu vyučuje málo 
hodín MAT a na našej škole nie je maturitným predmetom.  

Návrh opatrení: snažiť sa vzbudiť väčší záujem o štúdium matematiky.  

 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: 

Absolventi našej školy nachádzajú takmer 100 % uplatnenie na trhu práce v 
Slovenskej republike, aj v zahraničí. Na základe návratiek, ktoré nám absolventi 
zaslali v období august – september sme získali nasledovné údaje o ich uplatnení: 

Celkový počet absolventov  124 

Prijatí na VŠ     73 

Prijatí do zamestnania   29 

Evidovaní na ÚPSVaR   1 

Nezistení     21 
 

 

§ 2. ods. 2 b 
Voľnočasové aktivity 
 

Názov záujmového krúžku 
Počet 
detí 

Počet 
skupín 

Vedúci 

Barmanský krúžok I. 31 
 

Mgr. Ľudmila 
Harčariková 

Barmanský krúžok II. 33 
 

Mgr. Ľudmila 
Harčariková 

Bedmintonový krúžok 15 
 

PaedDr. Peter 
Kuchár 

Dekoratívne vyrezávanie 17 
 

MVDr. Mária 
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Greifová 

Florbalový krúžok 12 
 

PaedDr. Martina 
Frantová 

Generácia € a banky  17 
 

Ing. Beáta Kuľková 

Halový futbal a stolný tenis 15 
 

Mgr. Ingrid 
Hutňanová 

Hoteliérstvo v praxi 12 
 

Ing. Marta Kalinová 

Krúžok taliančiny 12 
 

PaedDr. Gabriela 
Mojzešová 

Kultúrno- poznávací krúžok 14 
 

Ing. Helena 
Šugárová 

Marketingový manažment podniku v 
cestovnom ruchu 

13 
 

Ing. Petra Miháliková 

Medovnikársky krúžok 15 
 

PaedDr. Gabriela 
Mojzešová 

Mladý novinár 14 
 

PhDr. Marta 
Servátková 

Online učebnica ekonómie I. 16 
 

Ing. Monika 
Tóthová, PhD. 

Online učebnica ekonómie II. 12 
 

Ing. Slavomíra 
Turčinová 

Otestuj sa z angličtiny 27 
 

PhDr. Lýgia 
Beisetzerová 

Podnikanie v cestovnom ruchu 15 
 

Ing. Mária Lipnická 

Posilňovanie 12 
 

Mgr. Milan Pažický 

Praktikum z účtovníctva 11 
 

Ing. Mária Vojtková 

Príprava na VŠ 12 
 

Mgr. Eva Balážová 

Someliérsky krúžok 22 
 

Juraj Krajňák 

Spoznaj tradičné remeslá Hornej 
Torysy  

10 
 

PhDr. Dana 
Maťašová 

Testovanie v nemeckom jazyku 14 
 

Mgr. Svetlana 
Šimková 

Testovanie v ruskom jazyku 13 
 

Mgr. Ingrid 
Hutňanová 

Turisticko- poznávací krúžok 20 
 

Mgr. Oľga Korbová 

Volejbalový krúžok  12 
 

Ing. Ján Kuchárik 

Zabavme sa s angličtinou 15 
 

Mgr. Jana Kurečková 

Zopakujme si gramatiku anglického 
jazyka 

21 
 

Mgr. Beáta Rudyová 

Zumba a aerobic 16 
 

Mgr. Lucia 
Bachurová 
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Záver 

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2012/2013 v Hotelovej akadémii Prešov bola vypracovaná podľa vyhlášky 
Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  

Vypracoval: MVDr. Jozef Šenko  

V Prešove, 3. októbra 2013  

 

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade školy dňa 15. októbra 2013 bez 
pripomienok.  

 

 

 

MVDr. Jozef Šenko  
                                                                        riaditeľ školy  

 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy 

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v 
Hotelovej akadémii Prešov v školskom roku 2012/2013 bola prerokovaná a 
odsúhlasená na zasadnutí Rady školy dňa 17. októbra 2013 bez pripomienok.  

Prešov 17. október 2013  

 

 

                                                                  PaedDr. Peter Kuchár  
                                                                     predseda Rady školy  
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Schválenie zriaďovateľom školy 

     Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja schválil Správu o 
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Hotelovej akadémii 
Prešov v školskom roku 2012/2013 bez pripomienok.  

Prešov 6. november 2013  

 

 

Ing. Karol Lacko, PhD.  
       vedúci odboru školstva ÚPSK  


