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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2013/2014 

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  

Mobil +421 911 215 994 

E-mail ha@hapresov.edu.sk 

WWW stránka www.hapresov.sk 

 
www.hapo.edupage.org 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj 

 

Súčasťou školy sú:  

 

1. Stredisko odbornej praxe Unigast – Reštaurácia Floriánka 

Adresa:   080 01 Prešov, Baštová 32  

Telefón:  051/7732701, kl. 123 

    051/7734083 

Mobil:     0911 168 568 

E-mail:    florianka@hapresov.edu.sk 

 

2. Školská jedáleň – kontakt ako SOP Unigast. 
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Vedúci zamestnanci školy 

 
Priezvisko, 

meno 
Telefón 

Sluţ. 
mobil 

e-mail 

Riaditeľ 
MVDr. Jozef 
Šenko 

051/7732701, kl. 
111  

riaditel@hapresov.edu.sk 

ZRŠ pre 
VVP 

Ing. Antónia 
Kolenková 

051/7732701, kl. 
113  

kolenkova@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 

 

 

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 ţiakov Ing. Ballová Jana 
 

 
Mgr. Olejník Imrich 

 

 
Mgr. Vaľková Šmihulová 
Martina  

Zástupcovia zriaďovateľa Ing. Barnáš František 
 

 
PaedDr. Benko Miroslav 

 

 
JUDr. Hagyari Pavel 

 

 
PhDr. Petrová Gabriela, PhD. 

 
Zástupca ţiakov Dţupinková 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. Baláţová 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  

 

 

INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY  

1. Pedagogická rada  

2. Pracovná porada vedenia školy – gremiálna porada  

3. Predmetové komisie   

4. Rada rodičovského zdruţenia 

 

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte ţiakov 

Počet ţiakov školy: 554  (k 30. 06. 2014)  

Počet tried: 20  
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Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet ţiakov 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 ţiakov v priebehu školského roka sa menil takto: 
k 30. 06. 2013 586 

k 15. 09. 2013 568 

k 31. 01. 2014 568 

k 30. 06. 2014 554    z toho 404 dievčat a 150 chlapcov 
 

     V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 2012/13 k 15. 09. 2013 došlo k 
poklesu počtu ţiakov o 18 ţiakov a do konca školského roku 2013/14 o ďalších 14 
ţiakov. K poklesu počtu ţiakov dochádzalo v ostatných piatich rokoch kaţdoročne 
hlavne z dôvodu zmeny maximálneho povoleného počtu ţiakov 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. Traja ţiaci študovali podľa individuálneho študijného plánu, 
jedna ţiačka 2. ročníka z dôvodu z dôvodu dlhodobého pobytu celej rodiny 
v zahraničí, jeden ţiak v prvom polroku zo zdravotných dôvodov, v druhom polroku 
prerušil štúdium a jedna ţiačka v druhom polroku z rodinných dôvodov. Jednému 
ţiakovi 1. ročníka bolo povolené štúdium v zahraničí. 
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§ 2. ods. 1 d 

 
Úspešnosť ţiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
 
Počet prihlásených ţiakov na prijímacie skúšky: 234 / počet dievčat: 162  

Počet ţiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 5 / počet dievčat: 2  

Počet ţiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 183 / počet 
dievčat: 130  

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: 118 / počet dievčat: 79  

Skutočný počet ţiakov 1.ročníka k 15.9.2014: 121 / počet dievčat: 78  

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

prihlásení 0 0 0 234 0 0 0 234 

prijatí 0 0 0 188 0 0 0 188 

% úspešnosti 0 0 0 49,15 0 0 0 49,15 

nastúpili 0 0 0 115 0 0 0 115 

 
§ 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 
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I.D 2,14 
   

1,72 
 

1,93 
 

2,27 
      

 

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 
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I.C 
   

3,45 
          

2 

I.D 
   

3,38 
          

2,64 
 

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 
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I.B 
               

I.C 
               

I.D 
               

 

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 ţiakov 

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 
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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 

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 2012/13 mierne poklesol počet ţiakov, ktorí prospeli s 
vyznamenaním, prospeli veľmi dobre a prospeli a značne stúpol počet 
neprospievajúcich ţiakov (v predchádzajúcom školskom roku 49 ţiakov, v 
hodnotenom školskom roku 82 ţiakov). Moţno však konštatovať, ţe celkový 
prospech za školu sa zhoršil, nakoľko v prvom polroku školského roka 2012/13 bol 
celkový priemer školy 2,10 a v tom istom období hodnoteného školského roka bol 
2,24. 

V kaţdom ročníku boli neprospievajúci ţiaci, najviac vo 4. ročníku – 25 ţiakov, 
v 2. ročníku – 20 ţiakov, v 5. ročníku – 18 ţiakov, v 3. ročníku - 17 ţiakov a najmenej 
vo 1. ročníku – 2 ţiaci. V porovnaní s 1. polrokom predchádzajúceho školského roka 
počet neprospievajúcich ţiakov stúpol a stúpol aj počet neprospievajúcich ţiakov z 
viacerých predmetov. Z hľadiska predmetov dominujú v 1., 2. a 3. ročníku 
matematika a ekonomika, v menšej miere cudzie jazyky, vo 4. a 5. ročníku je to 
hlavne účtovníctvo a ekonomika a potom je to rôzne – cudzie jazyky, geografia 
cestovného ruchu, hotelový a gastronomický manaţment.  

Z 3 a viac predmetov neprospelo 15 ţiakov, 25 ţiakov neprospelo z 2 
predmetov a 42 ţiakov neprospelo z jedného predmetu. 

V porovnaní s 1. polrokom hodnoteného školského roka na konci druhého 
polroka stúpol počet ţiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním o 14 ţiakov, počet ţiakov, 
ktorí prospeli veľmi dobre stúpol o 8 ţiakov, počet ţiakov, ktorí prospeli sa zvýšil o 43 
ţiakov a počet neprospievajúcich ţiakov poklesol na 19. Traja ţiaci neprospeli z 3 a 
viac predmetov, 5 ţiakov neprospelo z 2 predmetov a 11 ţiakov neprospelo z 
jedného predmetu. Päť ţiakov bolo neklasifikovaných z dôvodu účasti na zahraničnej 
praxi, traja ţiaci pre nesplnenie povinnosti z predmetu prax a jeden ţiak pre 
nesplnenie povinnosti z predmetu telesná výchova. Opravná skúška bola povolená 16 
ţiakom, 14 ju vykonali úspešne a 2 neúspešne. 

Pri hodnotení prospechu za 1. polrok študijný priemer 1,00 dosiahlo 10 ţiakov 
a za 2. polrok študijný priemer 1,00 dosiahlo 18 ţiakov. Z celkového počtu 554 ţiakov 
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na konci 2. polroka po opravných skúškach a doklasifikácii po návrate zo zahraničnej 
praxe: 

PV -   84 

PVD  - 148 

P - 315 

N -     5  
NK -     2  

 

Dochádzka ţiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

ţiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

ţiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

ţiaka 

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 67 821 hodín, na jedného 
ţiaka 120,83 hodín, z toho 66 892 hodín ospravedlnených (na jedného ţiaka 119,18 
hodín) a 929 hodín neospravedlnených (na jedného ţiaka 1,65 hodín). V 1. polroku 
bolo na jedného ţiaka vymeškaných v priemere 62,88 hodín a v 2. polroku 57,95 
hodín. V porovnaní polrokov v 2. polroku bolo vymeškaných o 4,93 hodín na ţiaka 
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menej ako v 1. polroku, a pri porovnaní s 2. polrokom predchádzajúceho šk. roka to 
bolo o 14,89 hodín na ţiaka menej.  

     V celkovej dochádzke sa prejavil zlepšujúci trend. V porovnaní s predchádzajúcim 
školským rokom došlo k zníţeniu počtu vymeškaných hodín na jedného ţiaka o 16,5 
hodín, ale naopak k zvýšeniu celkového počtu neospravedlnených hodín o 348 hodín 
(0,65 hod. na ţiaka). Nepriaznivú školskú dochádzku ovplyvnili ochorenia dýchacích 
ciest, dlhodobá práceneschopnosť pre zdravotné dôvody, ale aj beţné lekárske 
vyšetrenia, na ktoré ţiaci dochádzajú k lekárom v mieste svojho bydliska, ako aj 
časté rodinné dôvody. Triedni učitelia sledovali dochádzku ţiakov, často ju riešili s 
rodičmi a ošetrujúcim lekárom. V prípade nezrovnalostí sa vyvodzovali opatrenia. 

     V 1. polroku 10 ţiakov nevymeškalo ani jednu vyučovaciu hodinu a ďalších 38 
ţiakov vymeškalo 1 - 10 hodín. V 2. polroku 15 ţiakov nevymeškalo ani jednu 
vyučovaciu hodinu a 39 ţiakov vymeškalo 1 – 10 hodín. 

 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet ţiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL 
   

Monitor MAT 
   

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet 
Úro- 

veň 

Po- 

čet 
(M/Ţ) 

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 
zloţky 

 
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  

129 (20/109) 
    

41 42 29 12 
 

2,10 124 
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odbornej 
zloţky 

 

     Štúdium v našej škole sa končí maturitnou skúškou. V uplynulom školskom roku 
sa na maturitnú skúšku prihlásilo 115 ţiakov 5. ročníka. Jeden ţiak bol k 31. 01. 2014 
vylúčený zo štúdia v tunajšej škole. Jedna ţiačka neukončila úspešne 5. ročník (z 2 
predmetov bola klasifikovaná známkou nedostatočný). Ústnu časť maturitnej skúšky 
konala v mimoriadnom termíne v septembri. V riadnom termíne maturitnú skúšku 
konalo 113 ţiakov, z toho 111 ţiakov ju úspešne absolvovalo. Jedna ţiačka 
neprospela na praktickej časti odbornej zloţky maturitnej skúšky a jeden ţiak 
nevyhovel na externej časti maturitnej skúšky z ruského jazyka. Poţiadali o moţnosť 
konať opravnú maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne v septembri. Ich ţiadostiam 
bolo vyhovené a obidvaja ţiaci opravnú maturitnú skúšku úspešne absolvovali. 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ţ) 

1 

Prak-

tická 

2 

Prak-

tická 

3 

Prak-

tická 

4 

Prak-

tická 

5 

Prak-

tická 

Praktická 
priemer 

Praktická 
počet 

Praktická 
časť 
odbornej 
zloţky 

 
129 (20/109) 77 39 9 

  
1,46 125 

        

 

Praktickú časť odbornej zloţky maturitnej skúšky ţiaci 5. ročníka uţ 
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 trieda - banket - 1920´s  in the USA “       

V. B trieda - recepcia – Piráti Karibiku 

V. C trieda - recepcia - Kubánska noc                 

V. D trieda - raut – Benátsky karneval    

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

II.A 6323 6 hotelová akadémia 
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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 
 

§ 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 
  

Zníţený 
úväzok 

2 0 
  

ZPS 3 3 
  

Na dohodu 1 1 
  

 

Pedagogickí zamestnanci 

Interní učitelia: 
1. Baláţová Eva, Mgr.   MAT, CVM 

2. Baňas Karol, Mgr.   HGM, CVI, ICR, INF 
3. Bavoľárová Zuzana, Mgr.  SJL 

4. Beisetzerová Lýgia, PhDr.  ANJ 
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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. Dţubarová 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. Kolenková Antónia, Ing.  ICR 
21. Korbová Oľga, Mgr.   MAT, GOR 

22. Krajňák Juraj    CCJ, PXA, TOB 

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

24. Kuchárik Ján, Ing.   EKO, TEV, TSV, UCT 
25. Kuchárová Svetlana, Mgr.  NEJ, RUJ 

26. Kuľková Beáta, Ing.   ADK, MKT, UCT, BVA 
27. Kundračiková Veronika, Mgr.  ANJ, FRJ 

28. Kurečková Jana, Mgr.   ANJ 

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

30. Maňko Milan, Mgr.   NEJ, RUJ 

31. Maťašová Dana, Mgr.   EKO, PRN, UCT, ADK, OBN 

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

33. Mihályová Juliána, MVDr., Mgr. CCJ, EPP, VZI 
34. Mojzešová Gabriela, PaedDr.  CCJ, TOB 

35. Mulíková Terézia, Mgr.   NEJ 

36. Paţický Milan, Mgr.   TEV, TSV, GOR 

37. Pľutová Anna, Ing.   INF, CVI 
38. Rozumová Markéta, Mgr.  FRJ, SJL 

39. Rudyová Beáta, Mgr.   ANJ 

40. Servátková Marta, PhDr.  ADK, ANH 
41. Slobodová Zuzana, Mgr., PhD. SJL, NEJ 

42. Soták Marek, Mgr.   ANJ, ANK 

43. Strečková Angela, MVDr.  CCJ, EPP, VZI 
44. Sučková Tatiana, Mgr.   NBV-RK 

45. Šelepová Oľga    CCJ 

46. Šenko Jozef, MVDr.   TOB 

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

48. Tomková Zuzana, Mgr.  ANJ, SJL 

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

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

51. Uhlárová Lýdia, Ing.   ADK, EKO, HGM, MKT 
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52. Vargová Daniela, Ing.   ICR, INF 

53. 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  
2. Metyľ Tomáš, Mgr.   NBV-GK 

 

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 

 DEJ - dejepis 

 EKO  - ekonomika 

 EPP  - technológia prípravy pokrmov 

 ETV - etická výchova 

 FRJ - francúzsky jazyk 

 GOR - geografia cestovného ruchu 

 HGM - hotelový a gastronomický manaţment 
 INF - informatika 

 ICR  - informatika v cestovnom ruchu 

 MGA  - medzinárodná gastronómia 

 MKT - marketing 

 MAT - matematika 

 NBV - náboţenská 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 
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Nepedagogickí zamestnanci 

Škola: 

1. Bartuneková Verona - skladníčka 

2. Delejová Magdaléna - upratovačka   

3. Gregová Marta  - účtovníčka  

4. Jurčišinová Iveta - vrátnička, vedúca registratúrneho strediska 

5. Karabinošová Mária -  upratovačka  
6. Kostkašová  - upratovačka (zastup. počas dlhodobej PN) 
7. Siváková Daša, Mgr. - sekretárka (zastupovanie počas MD) 
8. Palková   - upratovačka (zastup. počas dlhodobej PN) 
9. Poláková Viera  -  hospodárka 

10. Prídavok Stanislav - správca športovej haly 

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

 13. Ščerbáková Beáta - upratovačka  

14. Škopárová Daniela -  upratovačka  

15. Tuhrinský Peter  - kurič - údrţbár  

16. Uličná Mária  - upratovačka 

         17. Vaľková Dana  - mzdová účtovníčka  

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

2.  Jakubová Magdaléna - práčka 

3.  Komarová Margita - kuchárka 

4.  Šebej Marek  -  prevádzkar 
5.  Štiborová Helena - kuchárka 

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

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 
 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 7 46 53 

vychovávateľov 0 0 0 
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asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 7 46 53 

     Ako nekvalifikovaní učitelia sú učitelia odborných technologických predmetov, 
ktorí majú absolvované úplné stredné odborné vzdelanie v poţadovanom odbore, 
absolvovali doplnkové pedagogické štúdium, avšak nemajú ukončené vysokoškolské 
štúdium 2. stupňa, prípadne ho majú absolvované v inom ako poţadovanom odbore 
(nespĺňajú podmienku kvalifikačného predpokladu vzdelania podľa vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
poţiadavky 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.  

     Nekvalifikovane boli vyučované 4 hodiny občianskej náuky a 10 hodín telesnej 
a športovej výchovy.  

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týţdenne 

I. B TSV 2 

I. C, D TSV 2 

I. D TSV 2 

II. A OBN 1 

II. B OBN 1 

II. C OBN 1 

II. D OBN 1 

IV. A, B, C, D TSV 2 

V. C TEV 2 

 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 20 0 

2. atestácia 17 1 

štúdium školského manaţmentu 3 0 
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špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 2 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 22 0 

vysokoškolské pedagogické 26 0 

vysokoškolské nepedagogické 23 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. 

     Jedna učiteľka úspešne ukončila dlhodobé vzdelávanie pod názvom „Modernizácia 
vzdelávacieho procesu na SŠ“, ktoré organizoval UIPŠ v Bratislave.  

     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 tri učiteľky úspešne vykonali 2. atestáciu.  

Počet uznaných kreditov: 
 

1. Bachurová Lucia, Mgr.   76 

2. Baláţová Eva, Mgr.   66 

3. Baňas Karol, Mgr.   80 
4. Bavoľárová Zuzana, Mgr.  85 

5. Beisetzerová Lýgia, PhDr.         101 

6. Borodáčová Valéria, Mgr.  30 

7. Bulíková Anna, MVDr.   63 

8. Cichá Anna     0 

9. Daňko Jaroslav, Mgr.   95  
          10. Demeterová Marta, Mgr.  70 

11. Dţubarová Katarína, Mgr.  62 

12. Feľbaba Vladimír, Mgr.   65 

13. Frantová Martina, PaedDr.  85 

14. Greifová Mária, MVDr.   52 

15. Háberová Monika, Mgr.   0 

16. Harčariková Ľudmila, Mgr.  78 

17. Hutňanová Ingrid, Mgr.        114 

18. Chudá Natalie, Bc.    0 
19. Ignatová Beáta, Mgr.    73 

20. Jankaničová Gabriela, Mgr.  63 

21. Kalinová Marta, Ing.   92 
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22. Kolenková Antónia, Ing.  94 
23. Komanická Natália, Mgr.  40  
24. Korbová Oľga, Mgr.         120 

25. Krajňák Juraj     0 

26. Kuchár Peter, PaedDr.   67 

27. Kuchárik Ján, Ing.   70 
28. Kuchárová Svetlana, Mgr.   30 

29. Kuľková Beáta, Ing.   99 

30. Kurečková Jana, Mgr.   64 

31. Lipnická Mária, Ing.   62 

32. Maňko Milan, Mgr.   55 

33. Maťašová Dana, Mgr.   86 

34. Miháliková Petra, Ing.   92 

35. Mihályová Juliána, MVDr., Mgr. 55 

36. Mojzešová Gabriela, PaedDr.         138 

37. Mulíková Terézia, Mgr.   30 

38. Paţický Milan, Mgr.   90 
39. Pipková Andrea, Mgr.   55 

40. Pľutová Anna, Ing.          106 

41. Rozumová Markéta, Mgr.  44 

42. Rudyová Beáta, Mgr.   62 

43. Servátková Marta, PhDr.  70 
44. Slobodová Zuzana, Mgr. PhD.   0 

45. Soták Marek, Mgr.         101 

46. Strečková Angela, MVDr.          67 

47. Sučková Tatiana, Mgr.    0 

48. Šelepová Oľga     0 

49. Šenko Jozef, MVDr.         117 
50. Štefanková Viera, Mgr.   55 

51. Šugárová Helena, Ing.   79 

52. Tomková Zuzana, Mgr.  92 

53. Tóthová Monika, Ing., PhD.  92 

54. Turčinová Slavomíra, Ing.  63 

55. Uhlárová Lýdia, Ing.   68 

56. Vargová Daniela, Ing.   62 

57. Vojtková Mária, Ing.   65 

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaţí a olympiád 

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

súťaţí: Hviezdoslavov Kubín a Olympiáda v slovenskom jazyku. 
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- Sekcia ANJ PK CJ zorganizovala triedne kolá a školské kolo Olympiády v 

anglickom jazyku – zapojilo sa 27 ţiakov v 2 kategóriách. Najlepšie sa 
umiestnili v kategórii 2A Michal Šebok (I. C), Lenka Sabolová (II. D) a Jakub 
Chmeľovský (II. A) a v kategórii 2B Jakub Sepeši (IV. D), Peter Vasko (IV. D) 
a Richard Bundzík (III. A). Víťazí Michal Šebok a Jakub Sepeši postúpili do 
obvodového kola, kde Michal Šebok obsadil 5. miesto vo svojej kategórii,  

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

nemeckom jazyku. Do súťaţe sa zapojilo 14 6 ţiakov v dvoch kategóriách. 
Najlepšie sa umiestnili v kategórii 2A Denisa Chovancová (II. D), Dominik 
Šujeta (II. C) a Michaela Barčáková (II. A). V kategórii 2B prvé miesto nebolo 
udelené, na ďalších miestach sa umiestnili ţiaci Miriam Semaničová (V. D) 
a Peter Mihalík (III. D).  

- Na krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku nás reprezentovali ţiačky 

Mazalanové z I. A a IV. D triedy, kde obsadili 4. a 10. miesto. 

- V predmete náboţenská výchova sa uskutočnilo školské kolo Biblickej 

olympiády.  

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

geniality show, celoslovenskej súťaţe pre ţiakov ZŠ a SŠ, ktorej 
organizátorom je Talentída, n. o. Do súťaţe sa zapojilo spolu 23 ţiakov – 10 
ţiakov prvého a druhého ročníka – kategória 012 a 13 ţiakov tretieho, 
štvrtého a piateho ročníka, t. j. vyššej kategórie – 034. Výsledky – našim 
ţiakom patrí 17 umiestnení do prvej stovky v jednej z vybraných kategórií, za 
čo dostanú diplomy. V celkovom poradí v oboch vybraných kategóriách sa na 
5. mieste na Slovensku umiestnil Dominik Havrila, ţiak I. B triedy a Ivana 
Dţupinková z V. C triedy na 22. mieste. Zároveň jej ale patrí aj prvé miesto 
v kategórii Svetobeţník.  

- Do medzinárodnej matematickej súťaţe KLOKAN sa prihlásilo 35 ţiakov (12 

prvákov, 9 druhákov, 4 tretiaci a 3 štvrtáci). Najlepšie výsledky dosiahli: Varga 
(4. C) z 2121 súťaţiacich v SR 34.-40.miesto, Hmeľar (1. C) 453., Štefaňáková 
(2. B) 774. a Mancal (2. B) 821.  z 3410 súťaţiacich. 

- Do matematickej súťaţe PANGEA sa zapojilo 35 ţiakov 1. – 3. ročníka. 

Najlepšie výsledky v 1. roč. z 8325 súťaţiacich mala Špirková (I. B) 1204., 
Hmeľar a Šcecinová (I. C) 1306. V 2. roč. Imrich (II. B) 854.z 9504 a v 3.roč. 
Balla (III. C) 2778 z 8634 súťaţiacich.  

- Ţiaci sa zapájali aj do športových súťaţí: Futsal SŠ chlapci, Florbal SŠ chlapci, 
Stolný tenis chlapci, Stolný tenis dievčatá, Bedminton SŠ dievčatá a chlapci, 
Volejbal SŠ dievčatá a chlapci, Futbal SŠ chlapci - nepostúpili zo skupiny.  

- V okresnom kole basketbalu naši chlapci obsadili 1. miesto. 
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- Druţstvo našich ţiakov sa opäť zúčastnilo celoslovenskej súťaţe Kľúč od 
pevnosti v Starej Ľubovni. 

- Na 21. ročníku medzinárodnej barmanskej súťaţe juniorov Eurocup 2013 v 

Prešove našu školu reprezentovali dve druţstvá: Richard Fialka (V. D) 
a Roman Redaj (V. A) a Ivana Palgutová (III. B) a Šimon Šarnik (III. A).  

- Na barmanskej súťaţi juniorov v Inchebe v Bratislave St. Nicolaus cup 2014 
našu školu reprezentovali ţiaci Šimon Šárnik z III. A triedy a Róbert Stajanča  
zo IV. B triedy, ktorý obsadil pekné druhé miesto. 

- na juniorskej somelierskej súťaţi Vitis Trophée junior 2014 v Námestove 
reprezentovali našu školu ţiačky Viktória Baranová a Simona Lukáčová 
z III. C triedy. 

- na Těšínskej karafe 2014 v Českom Těšíne reprezentovali školu ţiačky Elena 
Kvitkovičová a Michala Hamarová zo IV. C triedy. 

- Na medzinárodnej barmanskej súťaţi juniorov „Bacardi Martini cup 2014“ 

v Poděbradoch v Čechách našu školu reprezentovali Šimon Šarnik 

z III.A triedy a Róbert Stajanča zo IV. B  triedy. Súčasťou podujatia bol aj 

druhý ročník baristickej súťaţe. V tejto disciplíne našu školu zastupoval 

Patrik Varga zo IV. C triedy, ktorý získal prvé miesto a bol komisármi 

hodnotený veľmi pozitívne o čom svedčí aj blog na českej internetovej 

stránke. 

- Ivana Palgutová z III. B triedy sa zúčastnila baristickej súťaţe v Nových 

Zámkoch, kde obsadila celkovo 2. miesto.  

- Na baristickej súťaţi v Bardejove školu reprezentovali ţiaci Richard Fialka 
z V. D a Jaroslav Jarkovský z V. B, ktorý obsadil druhé miesto. 

- medzinárodnej gastronomickej súťaţe Wellness food&beverage contest 
Casargo 2014, ktorú usporiadala stredná odborná škola, ktorá pripravuje 
profesionálov v odbore pohostinstva v Taliansku, sa zúčastnili ţiaci z 9 
zahraničných škôl. V súťaţnej  disciplíne kuchár,  školu reprezentovali ţiaci 
Tatiana Rišková z V. B a Erik Havrila z II. A triedy, v disciplíne servis Richard 
Fialka z V. D a Katarína Dzurková z II. A triedy. Súťaţ  pozostávala z prípravy 
trojchodového wellness menu pre 6 osôb s prihliadnutím na mnoţstvo kcal. 
Okrem toho sa hodnotila príprava a servis nápojov a menu.  

- súťaţe Mladý somelier v Piešťanoch sa zúčastnili ţiačky  Simona Lukáčová  
a Viktória Baranová obidve zo IV. C triedy, ktoré sa umiestnili na druhom 
a deviatom mieste. 



23 

 

- na Vyššej škole pohostinstva a turizmu v Slovinskom Blede sa konala 
medzinárodná barmanská súťaţ juniorov, na ktorej bolo povinnosťou 
pripraviť miešaný nápoj a fingerfood, chuťou a vzhľadom korešpondujúci 
s pripraveným nápojom. Za našu školu sa súťaţe ako barman zúčastnil 
Patrik Varga a ako kuchárka – pripravujúca fingerfood Diana Hvizdáková 
obaja zo IV. C triedy. Patrik Varga si vybojoval 1. miesto za najlepší nápoj, 
Diana Hvizdáková 1. miesto za najlepší fingerfood a vybojovali si aj 1. miesto 
ako druţstvo. 

- súťaţe Carving cup 2014 vo Svidníku sa zúčastnili ţiačky Mária Šašalová 
z V. D triedy a Katarína Štefániová z II. D triedy, ktoré úspešne reprezentovali 
školu o čom svedčí aj ich umiestnenie v zlatom pásme.  

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

Prešove sa zúčastnila ţiačka Tatiana Rišková z V. B triedy a asistentkami jej 
boli Simona Miklošová a Alexandra Biroščáková, obidve z II. C triedy. Dievčatá 
získali pekné tretie miesto za tortu „Dych ţivota a smrti“. 

- do 9. ročníka gastronomickej súťaţe v grilovaní „Oheň náš darca“ v Hotelovej 
akadémii Otta Brucknera v Keţmarku sa zapojilo trojčlenné druţstvo Pavol 
Klimko z II. D triedy, Natália Lukáčová a Klaudia Geregová obidve z III. C 
triedy prípravou trojchodového menu na grile. Naše druţstvo získalo 1. miesto 
za predjedo a tretie miesto ako druţstvo. 

- pre ţiakov I. ročníka sme zorganizovali školskú súťaţ v písaní na počítači v programe 

ATF. 

- do programu Myslím ekonomicky sa zapojilo 19 ţiakov z V. A, IV. A a IV. C 
triedy, ktorí získali certifikáty o absolvovaní programu, škola dostáva 3 ks 
časopisu Trend,  5 ks časopisu Profit a elektronický prístup k časopisu Trend.  

- do celoslovenskej online ekonomickej súťaţe Finančný kompas sa zapojili 
ţiaci 4. a 5. ročníka s kolegami vyučujúcimi predmet Ekonomika, z nich 3 
postúpili do 2. kola,   

- 4 ţiačky zo IV. C triedy pripravili prezentáciu na tému Top turistická 

destinácia regiónu, s ktorou sa zúčastnili celoslovenskej súťaţe stredných 

odborných škôl konanej  na výstavisku Agrokomplex v Nitre a získali pekné 2. 

miesto, 

- Regionálnej súťaţe moderátorov, ktorá sa uskutočnila v priestoroch  DJZ 

v Prešove. Zúčastnili sa ţiaci V. D triedy M. Grivalský, J. Jurčišin a J. Bačová. 

Skúsenosti vyuţili pri moderovaní programu aj súťaţe Eurocup. Pomohli im aj 

na stuţkovej slávnosti. 
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- Zapojili sme sa do súťaţe Ukáţ čo dokáţeš, dokáţ čo vieš! Marko Kollarčík 

z II. C triedy poslal svoju prezentáciu z KomPraxu v ktorej ukázal všetky 

zrealizované projekty z minulého šk. roka. Ukázal čo sa ţiaci naučili pomocou  

neformálneho vzdelávania na troch školeniach na Drienici, v Levoči, vo Veľkom 

Šariši. 

- Mirka Hlavatá sa zúčastnila súťaţe Slávici na ulici v ABC centre voľného času.  

- Naša škola sa zapojila do súťaţe organizovanej obchodným reťazcom AGRO-

MILK o nazbieranie čo najväčšieho počtu viečok výrobkov SABI, čím môţu ţiaci 

takisto podporiť recykláciu a separáciu odpadu. Najúspešnejším zberateľom v 

našej škole sa uţ po druhýkrát stal Peter Mihálik z III. D triedy.  

- Zapojili sme sa aj do súťaţí „Pribinove poklady“, „Olympiáda ľudských práv“ 

a „Modelový Európsky parlament“. 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

- Tvorba kultúrneho programu na otvorenie medzinárodnej barmanskej súťaţe 

juniorov Eurocup, na imatrikuláciu, záver kalendárneho roka, Deň učiteľov 
a rôzne školské podujatia. 

- Učitelia slovenského jazyka a literatúry zorganizovali návštevu divadelných 
predstavení v DJZ v Prešove - Návšteva starej dámy, Sherlock Holmes a Tanec 
medzi  črepinami.  

- Spolupracujeme s Kniţnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove – organizovanie 

besied s autormi literárnych diel. 

- Pri príleţitosti Európskeho dňa jazykov – sa 33 ţiakov našej školy zo IV. C 
a IV. D triedy a 2 učiteľky zúčastnili divadelného predstavenia vo Veľkej 
sále historickej radnice v Košiciach. Predstavenie Dr. Jekyll a Mr. Hyde, ktoré 
bolo odohrané v anglickom jazyku sa stretlo s pozitívnym ohlasom u všetkých 
zúčastnených. Krásna angličtina, výborné herecké výkony a slušné správanie 
sa našich študentov vytvorili nezabudnuteľný deň v metropole Východu. 

- K dispozícii všetkým učiteľom a ţiakom školy je aj kniţnica FFH – Nadácie pre 
vzdelávanie v hotelierstve, ktorá ponúka odborné knihy, encyklopédie, 
videokazety z odboru v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Niektoré 
videokazety sú veľmi vyhľadávané a pouţívané aj kolegami s PK odborných 
technologických a ekonomických predmetov, napr. Welcome without barriers 
(Hotel bez bariér).   
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- Dlhodobo spolupracujeme s kniţnicou British Council, odkiaľ poţičiavame 

literatúru, DVD a autentické nahrávky, ktoré sa vyuţívajú na hodinách ANJ a 
na krúţkoch. 

- Vyučujúce anglického jazyka zorganizovali pre ţiakov návštevu divadelného 
predstavenia v anglickom jazyku – Jack and Joe. Táto aktivita sa stretla 
s nadšením a veľkou spokojnosťou u našich ţiakov aj učiteľov. 

- Členovia sekcie anglického jazyka s vybranými ţiakmi sa podieľali na príprave 
a realizácii programu pre dve študentky a jednu učiteľku zo City Leeds 
College z Anglicka a spríjemnili im tak pobyt v našom meste a škole. 

- V čase MS v rámci Dňa jazykov vyučujúce anglického jazyka pre ţiakov prvého 
ročníka pripravili filmové predstavenie King`s Speech v anglickom jazyku s 
titulkami a prestávku im spestrili podávaním čaju s mliekom a do pozerania 
filmu vniesli trošku z anglických reálií. 

- Vyučujúca nemeckého jazyka zorganizovala poznávací zájazd pod názvom 
“Poznávame nemecké hanzovné mestá”, ktorého sa zúčastnilo desať ţiakov 
Hotelovej akadémie. Ţiaci navštívili mestá Hamburg, Lübeck, Travemünde a 
zábavný park Heidepark. Ohlasy na tento zájazd boli veľmi priaznivé a ţiaci 
vyjadrili záujem o ďalšie podobné výlety. 

- Naša škola sa zapojila do riešenia výskumného projektu Fakulty TVaŠ 
Prešovskej univerzity – Telesný, funkčný a motorický rozvoj stredoškolskej 
mládeţe v reflexii jej pohybovej aktivity. Ţiaci prvého, druhého a tretieho 
ročníka sa zúčastnili testovania pod vedením vyučujúci TEV. 

- Pre ţiakov 3. ročníka sme zorganizovali Kurz na ochranu ţivota a zdravia 
(KOŢAZ), ktorý bol organizovaný internátnou formou v stredisku Drienica, 
v horskom hoteli Javorná. Kurz  prebiehal v spolupráci s členmi SČK.       
Veľkou výhodou bola moţnosť vyuţiť bazén s vitálnym svetom.  

- Pre ţiakov 1. ročníka sme zorganizovali výchovno-výcvikový lyţiarsky kurz 
v penzióne Encián v Tatranskej Lomnici. Výcvik prebiehal v strediskách 
Kubachy a v Tatranskej Lomnici, kde naši ţiaci absolvovali aj návštevu Múzea 
Tatranského národného parku.  Získané vedomosti a zručnosti ţiaci vyuţili na 
záverečnom preteku v slalome medzi bránkami.  

- Pre ţiakov 2. ročníka sme usporiadali plavecký kurz v Aquaparku Delňa. 
Priestory Aquaparku sa nám osvedčili a rátame s nimi aj do budúcna.   
Spokojní boli nielen učitelia, ale aj samotní ţiaci, ktorí okrem výcviku mohli 
zrelaxovať vo vírivkách a na tobogánoch. Na záver sme zorganizovali plaveckú 
súťaţ, v rámci  ktorej, boli viacerí študenti ocenení.   
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- Ţiaci IV. B triedy Stajanča a Mosorjak sa zúčastnili akcie na Keţmarskom hrade 
z príleţitosti Svetového dňa cestovného ruchu. Na tomto podujatí 
prezentovali spolu s ďalšími školami svoje kuchárske umenie v grilovaní. 

- Z príleţitosti svetového dňa výţivy ţiačky Magdošková z I. B a Jurová z I. C 
triedy pripravili do školského rozhlasu reláciu. 

- Súčasťou medzinárodnej barmanskej súťaţe juniorov Eurocup 2013 bol aj Deň 
otvorených dverí Hotelovej akadémie Prešov. Toto atraktívne podujatie 
sa dostalo do povedomia verejnosti uţ v predošlých školských rokoch. V rámci 
tohto dňa ţiaci našej školy odprezentovali pre adeptov štúdia na našej škole  
svoje zručnosti pri príprave miešaných nápojov, flambovaní, zdobení perníkov, 
dekoratívnom vyrezávaní zeleniny a taktieţ pri príprave regionálnych dobrôt. 

- Ţiaci zo  IV. C triedy a  III. A triedy  vypomohli pri organizovaní   prezentácie 
vín z celého Slovenska v hoteli Permon v Podbanskom. 

- Na 22. ročníku podujatia „Vianoce v Európe“ vo francúzskom Marseille pod 
záštitou AEHT sa zúčastnili 4 vyučujúci a ţiaci Kopčík a Vargová z III. A triedy 
a Sedláková zo IV. C triedy. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 13 európskych 
krajín s cieľom priblíţiť národné tradície a zvyky Vianoc. Delegáciám bol 
pridelený stánok, v ktorom počas celého pobytu boli prezentované vianočné 
zvyky s ponukou slaných a sladkých dobrôt. Podujatie končilo európskym 
bufetom, na ktorý kaţdé druţstvo pripravilo svoje špeciality. Naša účasť na 
tomto podujatí je nielen cennou skúsenosťou ale aj inšpiráciou na rok 2014, 
kedy budeme hostiteľskou školou, o čom svedčí aj prevzatie vlajky asociácie 
ako štafety a poverenie na usporiadanie Vianoc v Prešove 2014. Ţiaci z 
pernikárskeho krúţku prispeli prezentačnými perníkmi pre účastníkov 
európskych Vianoc.  

- Za účelom zefektívnenia vyučovacieho procesu ţiaci 2. ročníka navštívili 
Múzeum vín. Ţiaci III. C triedy mali moţnosť názorne vidieť prevádzku 
v hoteli Dukla.  

- Členovia somelierskeho krúţku sa zúčastnili exkurzie a degustácie vín v Malej 
Trni. 

- Ţiačky Futejová, Borzová a Durkáčová z III. A triedy spolu s vyučujúcimi 
zabezpečovali catering v expozícii PSK na výstave ITF Slovakia 
v Bratislavskej Inchebe.  

- Nové trendy v gastronómii sú prezentované na Jarnej gastronomickej 
výstave organizovanej Prešovským klubom kuchárov a cukrárov. Ţiaci 
Alexandra Boriščáková, Natália Horváthová z II. C a Merlin Erb z I. B  
sa podieľali na príprave ovocných dezertov. Júlia Leššová a Tomáš Gončár 
z I. A sa prezentovali studenou misou „Rybacie variácie“. Ţiaci Stajanča 
a Mosorjak zo IV. B pripravovali miešané nápoje pre návštevníkov výstavy.   
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- Päť dní, päť národov a ich národné kuchyne. To bol medzinárodný 
gastronomický workshop na Filozoficko-prírodovedeckej fakulte Sliezskej 
univerzity v Opave, ktorý organizoval Ústav kúpeľníctva, gastronómie 
a turizmu pre partnerské inštitúcie Nadácie pre vzdelávanie v hotelierstve. Na 
tomto stretnutí sa vzájomne zástupcovia partnerských vysokých a stredných 
škôl z Česka, Maďarska, Lotyšska, Ukrajiny a Slovenska  zoznámili s tým, ako 
moţno moderne pochopiť gastronomické tradície. Tohto podujatia sa 
zúčastnili vyučujúce MVDr.  Mihalyová Juliana a MVDr. Strečková 
Angela. Účastníci odprezentovali svoje národné jedlá podľa najnovších 
trendov. Príprava a servis menu boli spojené aj s prezentáciou tradičných 
slovenských jedál, ktorú odprezentoval Mgr. Marek Soták. Sme radi, ţe aj 
touto cestou môţeme bliţšie spoznávať tradície národných kuchýň a jedlo 
vnímať ako určitý prvok kultúry národa. 

- Okrem vyučovacieho procesu členovia PK OTP so ţiakmi zabezpečovali niekoľko 

gastronomických podujatí pre UPC v Prešove, „Integrácia Milk Agro“, Deň 
učiteľov pre zamestnancov školy, obsluha pri výročnej bilancii 
Poľnohospodárskeho druţstva v Tulčíku, medzinárodná vinárska súťaţ 
MUVINA v Prešove, oceňovanie učiteľov a ţiakov PSK a pod. 

- Praktickú časť odbornej zloţky maturitnej skúšky ţiaci 5. ročníka uţ 

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

 

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

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

 
- Pre ţiakov 1. ročníka bola zorganizovaná beseda na tému Adaptácia na nové 

prostredie. 
 
- Pre ţiakov 2. ročníka bola zorganizovaná v rámci výchovy k tolerancii a boja 

proti xenofóbii návšteva synagógy v Prešove. 
 
- Pre ţiakov 3. ročníka bola zorganizovaná beseda na tému Obchodovanie 

s ľuďmi a pre ţiakov 4. ročníka beseda s p. Blihárovou z ÚPSVaR na tému 
Ako sa správať na trhu práce. 

 
- Vychádzajúc zo skúseností z minulého školského roka bol hneď v septembri 

vyhotovený panel Stop kyberšikanovaniu na škole, tejto téme bola 
venovaná zvýšená pozornosť v spolupráci s vyučujúcimi informatiky.  
 

- Pre ţiakov 2. ročníka bola zorganizovaná  beseda s pracovníkom CPPPaP 
v Prešove na tému Riešenie krízových situácií. 
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- Ţiakom 4. a 5. ročníka  mohlo pomôcť pri výbere školy aj stretnutie so 
zástupcami Fakulty manaţmentu PU a so zástupkyňou agentúry Interstudies, 
ktorá propagovala moţnosti štúdia v zahraničí. 

- Výchovná poradkyňa v spolupráci so Ţiackou 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 súťaţe organizovanej obchodným reťazcom Milk 
Agro o nazbieranie čo najväčšieho počtu viečok výrobkov SABI, čím môţu ţiaci 
podporiť recykláciu a separáciu odpadov a týmto spôsobom aktívne prispieť k 
ochrane ţivotného prostredia. 

- V rámci Svetového dňa duševného zdravia bola v škole zorganizovaná 

zbierka Deň nezábudiek. Kúpou malej nezábudky mali ţiaci moţnosť podporiť 
ľudí s duševnými ochoreniami.  

- V rámci Svetového dňa zdravej výţivy bola pripravená nástenka zameraná 

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

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

si ţiaci neustále uvedomovali význam ţivotného 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 ţiakov v našej škole sa koordinátor 
zameral aj na prevenciu, resp. podchytenie porúch príjmu potravy a 
absolvoval niekoľko pohovorov so ţiačkami, ktorých sa to bezprostredne týka, 
oslovil triednych učiteľov i rodičov.  

- Ţiačky Mirka Hlavatá a Linda Durkáčová sa zúčastnili workshopu v DJZ na 
získanie speváckej techniky a prejavu. 

- Pri príleţitosti DOD nás navštívili študentky z Prešovskej univerzity z TV 
Mediálka. Spracovali krátku reportáţ, ktorá je na webe. Urobili rozhovor 
s riaditeľom školy a s jeho zástupcom. V hale priamo na súťaţi mali interview 
s našimi súťaţiacimi R. Fialkom, J. Palgutovou a komisárom J. Šuchtom. 
Reportáţ zverejnili  na youtub a urobili nám tým dobrú  reklamu. 
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- Stredoškolský parlament organizoval celoslovenské stretnutie projektových 
pracovníkov KomPraxu. Hlavná manaţérka z Iuventy sa stretla s vedením 
školy. Dohodli sa na ďalšej spolupráci v rámci projektov. 

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

je podpora kvality práce s mládeţou a rozvoj kľúčových kompetencií, sa 
zapojilo 12 ţiakov našej školy. Jakub Chmeľovský  z II. A realizoval svoj 
projekt s názvom Suši v duši. Deň pre Vás vianočné posedenie 
s programom pre seniorov vo Veľkom Šariši zrealizovala S. Ondriová z I. D. 
Vymaľovali sme učebňu C 1 a aktéri projektu Zútulni a nauč sa pripojili 
k baristom a naučili sa niečo o káve. Za projektom stála P. Dragoňová. Projekt 
Strom ţivota urobila J. Leššová z I. A triedy. Zútulnili sa tým  priestory 
školského bufetu. Projekt L. Vargovej Hudba spája sa niesol v znamení 
úpravy bývalej posilňovne, kde si ţiaci muzikanti robia skúšobňu. V projekte 
Lucie Paumerovej z I. A triedy Z hrncov starej matere prváci navarili 
zabudnuté a netradičné slovenské jedlá hlavne zo zemiakov. Ďalší ţiaci  
v druhom polroku absolvovali ďalšie tri školenia KomPraxu. Vypracovali 
projekty na skrášlenie prostredia  školy a mimoškolské aktivity pre našich 
ţiakov: 
Daniel Murín, I. D - Svetlo a farby v pohybe  - Hala 
Gregor Straka, I. D - Hotelácka liga majstov - ukončenie školského roka, MDD 
Richard Matej, I. A - Suterén je suverén – šatne a chodba (maľovanie)  
Adam Šimko, I. A - Suterén naše zrkadlo – šatne, chodba 
Rebecca Lukáčová, I. B - Tancom k srdcu športovcov  - roztlieskavačky 
Šarlota Omachelová, I. B - Relaxačná miestnosť pre pozitívnu myseľ  - bufet 
Lenka Krokkerová, I. B - Zo starého nové – úprava priestorov školského bufetu.  

- Pri príleţitosti Dňa študentstva ŢŠR zrealizovala tradičné študentské podujatie 
Imatrikuláciu ţiakov 1. ročníka v našej hale. Akcia prebiehala prvý krát  
počas vyučovania. Do programu sa zapojili  talentovaní študenti, muzikanti  R. 
Schutz, R. Redaj, R. Papp, aj nové talenty Tomáš Gončár, Jakub Štefkovič a 
speváčka Mirka Hlavatá. Pripravili sme skvelé súťaţe, sprievodné slovo, 
program v ktorom vystúpili sestry Mazalánové a tanečníčky Veronika 
Juskaninová,  Rebecca Lukáčová, Lenka Maťašovská s americkým stepom so 
skupinou LINDEN FLOWERS. Z podujatia je aj mediálny výstup na webe. 
Súčasťou programu bolo aj divadelné predstavenie Benjamín Weis 
spektakulárnej skupiny v raperskom štýle. 

- Ţiacka školská rada zorganizovala v spolupráci s vyučujúcimi Mikulášsky 
večierok pre detí zamestnancov školy. Hlavnými aktérmi boli ţiaci III. C 
triedy Kandráč, Horňák, Šimčík, Gulášová a Geregová. Dievčatá štvrtáčky sa 
zahrali na detské animátorky.  

- Mikuláš v škole. Ţiaci z III. C triedy si pripravili prestrojenie a nakúpili 
sladkosti z prostriedkov Rodičovskej rady. Náš Mikuláš oţivil aj tak perfektný 
projekt poľského speváka Miroslawa Witkowského s názvom „Byť triezvym 
človekom znamená byť slobodným človekom“.  
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- ŢŠR zakúpila pohľadnice z Nakladateľstva umelcov maľujúcich ústami 
a nohami. Ţiaci 2. D  napísali vianočné blahoţelania a odovzdali adresátom. 

- Tradičnej Valentínskej kvapky krvi sa zúčastnilo asi 86 ţiakov, krv darovalo 

68 ţiakov. O tejto aktivite, ktorá sa v našej škola konala uţ 15 krát, vyšiel 
článok v Prešovskom korzári.  

- Na slávnostnom stretnutí učiteľov a ţiakov pri príleţitosti Dňa učiteľov členovia 
krúţku a Ţiackej školskej rady pripravili slávnostný koncert. Vystúpil aj náš 
absolvent M. Ţupina a predseda ŢŠR rady Pavol Kandráč. Programom 
sprevádzala mladá moderátorka L. Durkáčová 

- Ďalšie aktivity Ţiackej školskej rady: 

o Biela pastelka 

o Lienka pomoci 

o Modrý gombík 

o Deň narcisov 

o Úsmev ako dar 

o spolupráca s TASR (projekt) 

o separácia a triedenie odpadu v škole 

o novinárska súťaţ Štúrovo pero 

o Hotelácke noviny – školský časopis 

o Juniáles 

 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

V školskom roku 2013/2014 sme nerealizovali ţiadny vlastný projekt. Zapojili sme sa 
však do projektov: 

- ŠIOV - národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 
školstva“  

- CVTI SR – národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre 
všeobecno-vzdelávacie predmety“  

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19. 09. 2013  
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Druh inšpekcie: následná  

Predmet inšpekčnej činnosti:  

     Stav odstránenia nedostatkov zistených pri inšpekciách v strednej odbornej škole.  

Závery:  

     Riaditeľ kontrolovaného subjektu splnil 1 opatrenie uloţené Štátnou školskou 
inšpekciou na odstránenie zistených nedostatkov. Pozitívom splnenia opatrenia bolo 
zabezpečenie regulárneho priebehu prijímacieho konania v kontrolovanej škole, pri 
prijatí na štúdium sa rešpektovala rovnosť pre všetkých uchádzačov. Jedno opatrenie 
týkajúce sa povoľovania prestupu ţiakom v priebehu 1. ročníka vo výnimočných 
prípadoch nebolo moţné Štátnou školskou inšpekciou vyhodnotiť. 

     Akceptáciou 1 odporúčania sa vytvorili predpoklady na štúdium v kontrolovanej 
škole aj pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

     Riaditeľ školy neakceptoval 2 odporúčania Štátnej školskej inšpekcie, čím sa 
nevytvorili podmienky na prednostné prijatie uchádzačov so zmenenou pracovnou 
schopnosťou a vznikli predpoklady na prekročenie zriaďovateľom určeného počtu 
prijatých ţiakov. 

Vyjadrenie riaditeľa školy:  

     Neakceptovanie 2 odporúčaní Štátnej školskej inšpekcie riaditeľ školy odôvodnil: 

       Vzhľadom k obsahu vzdelávania v študijnom odbore 6323K hotelová akadémia 
štúdium uchádzačov so zmenenou pracovnou schopnosťou je problematické.  

   Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov, kedy sa na štúdium nezapísalo takmer 
50 % prijatých uchádzačov, bola čiara pre prijatie posunutá primerane niţšie. Po 
prvom termíne zápisu riaditeľ školy prijal autoremedúrou takmer všetkých 
prihlásených uchádzačov, ale napriek tomu počet zapísaných nedosiahol moţnosti 
prijatia.  

 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

     Škola je pre výchovno-vzdelávací proces priestorovo dostatočne vybavená. 
Súčasťou školy je aj športová hala, ktorú vyuţívame na vyučovanie hodín telesnej 
výchovy, činnosť športových krúţkov a na športové i kultúrne podujatia.  
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     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, 
zrekonštruovať elektrické rozvody, dokončiť počítačovú sieť.  

     Z technických príčin a nepriaznivých ekonomických ukazovateľov k 31. 08. 2013 
sme ukončili činnosť školského internátu, ktorý bol súčasťou školy a k 31. 12. 2013 
bol vyradený zo siete škôl a školských zariadení. Riaditeľ školy po prerokovaní v Rade 
školy budovu školského internátu vyhlásil za prebytočný majetok a podľa Zásad 
hospodárenia s majetkom PSK navrhol zriaďovateľovi jej odpredaj. 

     Vybavenie školy učebnicami je tieţ 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 ţiakov učebné texty a 
zaujímavé prezentácie.  

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

a) dotácie zo štátneho rozpočtu na ţiakov – 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 umoţnil 
poskytnúť odmeny za mimoriadne pracovné výsledky i osobné príplatky, čiastočne 
aj preto, ţe nenapĺňame normovaný stav zamestnancov.  

Pouţité zdroje zo štátneho rozpočtu počas školského roku 2013/14: 

- zdroje čerpané v období 9 – 12/2013: 

škola     698 270 EUR 

 školská jedáleň       2 793 EUR 

Spolu      701 063 EUR 
 

- rozpočtové zdroje čerpané v období 1 – 8/2014: 
škola     631 393 EUR 

školská jedáleň       4 745 EUR 

Spolu     636 138 EUR 
 

- celkom pouţité zdroje zo ŠR za školský rok 2012/13: 
škola            1 329 663 EUR 

školská jedáleň         7 538 EUR  
Spolu            1 337 201 EUR 
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b) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením  
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť 

 

     - ţiadne.  

 

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

Zo zdrojov za prijaté vzdelávacie poukazy (453 z vydaných 570) sme do rozpočtu 
školy získali v šk. roku 13 189 EUR. Tie boli pouţité na odmeny pre vedúcich 
záujmových krúţkov – 12 701,10 EUR (96,30 %) a 487,90 EUR (3,70 %) na 
nákup učebných pomôcok, surovín a pomocných materiálov pre činnosť krúţkov 
a na úhradu ostatných prevádzkových nákladov.  

d) finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa 
finančných aktivít 

- ţiadne. 

e) iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

- 2 345 EUR – za prax študentov od Prešovskej univerzity, 

- 445 EUR - zisk z podnikateľskej činnosti, 

- 188 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 

- 3 868 EUR – odstupné pre zamestnankyňu, s ktorou bol rozviazaný pracovný 
pomer z dôvodu zrušenia pracovného miesta 

- 2 687 EUR – odchodné pre zamestnankyne, s ktorými bol rozviazaný pracovný 
pomer z dôvodu odchodu do dôchodku.  

 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 
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Hotelová akadémia Prešov je škola s 5-ročným štúdiom a plní stratégiu špecifického 
poslania tým, ţe pripravuje ţiakov pre výkon povolaní so širokým odborným záberom 
v oblasti turizmu, hotelierstva a gastronómie. 

V priebehu štúdia umoţňuje vybraným ţiakom zúčastniť sa odbornej praxe v 
zahraničí. V školskom roku 2013/2014 sa zúčastnilo zahraničnej praxe organizovanej 
školou spolu 92 ţiakov v SRN, Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Grécku, na Cypre, 
Rodose, Kréte a v Taliansku. Okrem týchto riaditeľ školy umoţnil vykonať prax v 
zahraničí ďalším ţiakom, ktorí si ju zabezpečili sami. 

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

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

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

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

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre 
študijný odbor 63-23-600 (63-23K) 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 sluţby. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy.  

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich ţiakov 
na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, 
viesť ich k dodrţiavaniu 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 ţiaka, 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 celoţivotného 
vzdelávania sú zamerané na: 



35 

 

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

 umoţniť všetkým ţiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a 
voľnočasovým aktivitám,  

 vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá ţiakom umoţní pokračovať nielen v ďalšom 
vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

 podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania ţiakov, 

 formovať ucelený názor na svet a vzťah k ţivotnému prostrediu 

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

 poskytovať čo najväčšie mnoţstvo príleţitostí, podnetov a moţností v oblasti 
záujmovej činnosti, 

 poskytovať pre ţiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích sluţieb vo 
voľnom čase, 

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

 

a) prípravu a tvorbu vlastného školského vzdelávacieho programu 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 moţnosti ţiakov pri dosahovaní cieľov v 
študijnom odbore hotelová akadémia, 

 zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 

 rozvíjať špecifické záujmy ţiakov, 
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 vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v 

teoretickom a praktickom vyučovaní, 

 zavádzať progresívne zmeny v hodnotení ţiakov realizáciou priebeţnej 

diagnostiky, 

 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 kaţdého ţiaka s cieľom: 

 rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - 

ţiakom – rodičom, 

 rozvíjať tímovú spoluprácu medzi ţiakmi budovaním prostredia tolerancie a 
radosti z úspechov,  

 vytvárať prostredie školy zaloţené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-
hodnotovom prístupe k vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu 
osobnosti ţiaka, 

 odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 

a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd, 

 viesť ţiakov 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 ţiakom 
prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách 
Európskej únie a k motivácii pre celoţivotné vzdelávanie sa, 

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

 presadzovať zdravý ţivotný štýl, 

 vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 

 vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 
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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, 

 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 sluţby, 

 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 sluţby ţiakov pri slávnostných a spoločenských 
príleţitostiach, 

 rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo 

zameranými útvarmi na zabezpečenie potrieb ţiakov. 

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbliţšieho 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, 

 vyuţiť 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 priebeţne. 
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§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Škola dosahuje dobré výsledky vo vyučovaní cudzích jazykov, pretoţe ţiaci 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 uţ technologických, ale aj 
ekonomických. Celkovou skladbou, ale aj obsahom všeobecnovzdelávacích 
predmetov aj odborných predmetov škola umoţňuje absolventom široké uplatnenie v 
praxi. Dobré výsledky dosahujeme v oblasti zabezpečovania zahraničných praxí, 
vyučovania k práci s IKT ale aj v mimovyučovacej činnosti ţiakov a učiteľov. 

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

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

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

 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie ţiakov 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie ţiakov 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          114 

Prijatí na VŠ     45 

Prijatí do zamestnania   38 

Evidovaní na ÚPSVaR     8 

Nezistení     23 
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§ 2. ods. 2 b 
Voľnočasové aktivity 
 

Názov záujmového krúţku 
Počet 
detí 

Počet 
skupín 

Vedúci 

Barmanský krúţok I. 31 
 

Mgr. Ľudmila 
Harčariková 

Barmanský krúţok II. 33 
 

Mgr. Ľudmila 
Harčariková 

Bedmintonový krúţok 15 
 

PaedDr. Peter 
Kuchár 

Dekoratívne vyrezávanie 17 
 

MVDr. Mária 
Greifová 

Florbalový krúţok 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 

Krúţok taliančiny 12 
 

PaedDr. Gabriela 
Mojzešová 

Kultúrno- poznávací krúţok 14 
 

Ing. Helena 
Šugárová 

Marketingový manaţment podniku v 
cestovnom ruchu 

13 
 

Ing. Petra Miháliková 

Medovnikársky krúţok 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 Paţický 

Praktikum z účtovníctva 11 
 

Ing. Mária Vojtková 

Príprava na VŠ 12 
 

Mgr. Eva Baláţová 

Someliérsky krúţok 22 
 

Juraj Krajňák 

Spoznaj tradičné remeslá Hornej 
Torysy  

10 
 

PhDr. Dana 
Maťašová 
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Testovanie v nemeckom jazyku 14 
 

Mgr. Svetlana 
Šimková 

Testovanie v ruskom jazyku 13 
 

Mgr. Ingrid 
Hutňanová 

Turisticko- poznávací krúţok 20 
 

Mgr. Oľga Korbová 

Volejbalový krúţok  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 

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  
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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  
 

 

 

 

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  
 
 
 
 


