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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2015/2016 

Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Hotelová akadémia 

Adresa školy Baštová 32, 080 01 Prešov 

Telefón +421 51 773 27 01 

Telefón / fax +421 51 773 26 79 

Mobil +421 911 215 994 

E-mail ha@hapresov.edu.sk 

WWW stránka hapresov.edu.sk 

  hapo.edupage.org 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj 

 
 

Súčasťou školy sú:  

  

1. Stredisko odbornej praxe Unigast – Reštaurácia Floriánka 

   Adresa:   080 01 Prešov, Baštová 32  

   Telefón:  051/773 27 01, kl. 123 

       051/773 40 83 

   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 
Služ. 

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   

      

Zástupca žiakov Kandráč Pavol   

      

Zástupcovia rodičov žiakov Ing. Ballová Jana   

  Mgr. Lukáčová Mária   

  Mgr. Vaľková Šmihulová Martina   

      

Zástupcovia zriaďovateľa Ing. Barnáš František   

  PaedDr. Benko Miroslav, MBA   

  JUDr. Hagyari Pavel   

  PhDr. Petrová Gabriela, PhD.   

 
 

     Pred skončením funkčného obdobia členov rady školy predseda PSK vyhlásil nové voľby 

za členov rady školy. Na základe výsledkov volieb za členov Rady školy pri Hotelovej 

akadémii Prešov vo funkčnom období od 1. júna 2016 na najbližšie 4 roky boli zvolení: 

za pedagogických zamestnancov:   Mgr. Karol Baňas   

Mgr. Zuzana Bavoľárová 

za nepedagogických zamestnancov:   Peter Tuhrinský 
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za žiakov:      Leonard Pasierb 

za rodičov žiakov:     Mgr. Jaroslav Bizub  

Ing. Martin Fecko  

Mgr. Marcela Polťáková. 

 Zriaďovateľom školy – PSK boli za členov Rady školy pri Hotelovej akadémii Prešov 

delegovaní: 

Ing. František Barnáš 

PaedDr. Miroslav Benko, MBA 

JUDr. Pavel Hagyari 

PhDr. Gabriela Petrová, PhD. 

 

Poradné orgány školy 

 

Názov PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

PK SJL a 

SVP 
Mgr. Ignatová Beáta SJL, ETV, NBV, DEJ, OBN, SPS   

PK CJ 
PhDr. Beisetzerová 

Lýgia 
AJ, FJ, NJ, RJ, ANK, NJK   

PK PVP Mgr. Korbová Oľga MAT, INF, CVM, CVI   

PK TSV 
PaedDr. Frantová 

Martina 
TSV, TEV, ZTV   

PK OTP 
Mgr. Harčariková 

Ľudmila 
EPP, CCJ, TOB, VZI, PXA   

PK EKP Ing. Kalinová Marta 
EKO, UČT, HGM, GOR, ADK, ICR, PRN, 

MKT, KOS, ANH 
  

 
 

INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY  

1. Pedagogická rada  

2. Pracovná porada vedenia školy – gremiálna porada  

3. Predmetové komisie   

4. Rada rodičovského združenia 
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§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 552 

Počet tried: 20 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I. A 28 0 

I. B 31 0 

I. C 29 0 

I. D 30 1 

II. A 29 1 

II. B 31 0 

II. C 30 1 

II. D 30 0 

III. A 26 0 

III. B 27 0 

III. C 26 0 

III. D 26 1 

IV. A 25 0 

IV. B 24 0 

IV. C 28 0 

IV. D 28 0 

V. A 26 0 

V. B 27 0 

V. C 25 0 

V. D 26 0 

 
Počet žiakov v priebehu školského roka sa menil takto: 

k 15.09.2015  556 

k 31.01.2016  557 

na konci šk. roka 552 z toho 378 dievčat a 174 chlapcov 
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     V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 2014/15 k 15.09.2015 došlo k zvýšeniu  

počtu žiakov o 4 žiakov a do konca školského roku 2015/16 k poklesu o 4 žiakov. K poklesu 

počtu žiakov dochádzalo z dôvodov prestupov do iných škôl. Jedna žiačka v 2. polroku 

študovala podľa individuálneho študijného plánu z dôvodu tehotenstva a materstva. Štyria 

žiaci so ŠVVP boli individuálne začlenení.  

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 204 / počet dievčat: 147 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 1 / počet dievčat: 1 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 124 / počet dievčat: 92 

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2015: 114 / počet dievčat: 82 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 09. 2015: 117 / počet dievčat: 82 

 

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

prihlásení 0 0 0 204 0 0 0 204 

prijatí 0 0 0 124 0 0 0 124 

% úspešnosti 0 0 0 60,78 0 0 0 60,78 

zapísaní 0 0 0 114 0 0 0 114 

 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ADK ANJ AFY API CCJ DEJ DEJ DA 2AJ Druhý cudzí jazyk DAJ DFJ DNJ DRJ DF 

I. A 1,96       1,71 2,43                   

I. B 1,61       1,42 1,87                   

I. C 2       1,93 2,48                   

I. D 1,97       1,57 1,63                   

II. A 2,1       1,45                     

II. B 2,23       1,39                     

II. C 2,47       1,7                     

II. D 2,3       1,57                     

III. A                               
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III. B                               

III. C                               

III. D                 2,25             

IV. A                               

IV. B                               

IV. C                               

IV. D                 2,5             

V. A                               

V. B                               

V. C                               

V. D                 2,36             

 

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

I. A     2   2,5                 2,04   

I. B     2,23                     1,77   

I. C 2,2       2,86                 1,9   

I. D 2,47   2,67                     1,67   

II. A     2,23   3,06 2,76               1,62   

II. B     2,25   1,93 1,97               1,48   

II. C     2,73   2,8 1,7               1,73   

II. D 1,5   2,69     1,4               1,6   

III. A 2,08       2,92 2,08     2,96             

III. B     2,79   2,85 2,33     3,41             

III. C     3,12     3,04     3,19             

III. D         2,21 2,23     2,77             

IV. A 2,82   2,79     2,92         2,92 1,84       

IV. B 2,6       2,71 3,17         3 2,88       

IV. C     3,07   2,23 2,57         3,14 3,04       

IV. D         2,93 2,68         2,96 2,57       

V. A 2,14   2,08     2,5           2,38     1,19 

V. B 2       2,86 2,56           1,85     1,37 

V. C     2,42   2,31 2,44           2,64     1,48 

V. D     2,4     2,54           2,69     1,42 

 

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

I. A       3,32                     2,46 

I. B       2,74                     2,16 

I. C       3,03                     1,83 

I. D       3,17                     2,53 

II. A       3,14         1,59           2,69 

II. B       2,65         1           1,97 

II. C       3,1         1,9           2,37 

II. D       2,97         1,27           2,03 

III. A       3,12         1,58       1,35   2,46 
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III. B       3,19         1,67       1,11   2,63 

III. C       3         2,35       1,15   2,58 

III. D       2,88         1,42       1,31   2,64 

IV. A                         1,2   2,28 

IV. B                         1,46   2,46 

IV. C                         1,54   2,75 

IV. D                         1,54   3,07 

V. A   2,46                 2,42       2,04 

V. B   2,37                 2,67       2,3 

V. C   2,96                 2,56       2,68 

V. D   3,12                 2,85       2,6 

 

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

I. A             2,68     1 2,54 1,75   1,22   

I. B             2,03     1,06 1,65 1,74   1,23   

I. C             2,52     1,03 2,38 2,34   1,22   

I. D             2,87     1,07 1,9 2,4   1,41   

II. A             2,41     1,03 1,93 2,48   1,17   

II. B             2,03     1 1,68 1,71   1,1   

II. C             2,5     1 2,4 1,53   1,23   

II. D             2,37     1 1,43 2,57   1   

III. A             2,38     1 1,58 1,38   1   

III. B             2,48     1 2,3 1,67   1,19   

III. C             2,19     1,04 1,77 1,62   1,15   

III. D         2,75   1,96     1 1,81 1,73   1   

IV. A             2,48     1,08       1,32   

IV. B             2,5     1,08       1,63   

IV. C             2,86     1,07       1,36   

IV. D         2,71   2,46     1       1,58   

V. A             2,81     1       1,04   

V. B             2     1,04       1,35   

V. C             2,72     1       1,24   

V. D         2,82   2,81     1,15       1,19   

 

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

I. A                               

I. B                               

I. C                               

I. D                               

II. A                               

II. B                               

II. C                               

II. D                               

III. A   2,46                           
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III. B   2,81                           

III. C   3,04                           

III. D   2,38                           

IV. A   2,92             2,12             

IV. B   2,67 1,38           2,42             

IV. C   2,86             2,14             

IV. D   2,79 1,73           2,25             

V. A   2,92       1,5     2,35             

V. B   2,81       1,44     2,15             

V. C   2,56       1,24     2,76             

V. D   2,38       1,27     2,38     2,5       

 

Trieda LSE VMA MGA NAN SCR KMM SPS TFJ TRJ USP VAZ VZI ZCH ZEK ZTV 

I. A                       2,18       

I. B                       1,77       

I. C                       1,83       

I. D                       1,77       

II. A                       2,03       

II. B                       1,52       

II. C                       1,73       

II. D                       1,9       

III. A                               

III. B                               

III. C                               

III. D                               

IV. A     1,09       1,29                 

IV. B                               

IV. C             1,43                 

IV. D         1,35                     

V. A                               

V. B                               

V. C                               

V. D                               

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet 
Vyzna- 

menaní 

Veľmi 

dobre 
Prospeli 

Nepro-

speli 

Neklasi-

fikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správani

e 4 

I. A 28 4 6 18 0 0 0 0 0 

I. B 31 7 13 11 0 0 0 1 0 

I. C 29 4 8 16 1 0 1 0 0 

I. D 30 5 9 15 1 0 2 0 0 
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II. A 29 5 8 16 0 0 1 0 0 

II. B 31 10 10 11 0 0 0 0 0 

II. C 30 2 8 20 0 0 0 0 0 

II. D 30 2 16 12 0 0 0 0 0 

III. A 26 3 8 15 0 0 0 0 0 

III. B 27 0 8 19 0 0 0 0 0 

III. C 26 3 4 19 0 0 1 0 0 

III. D 26 5 6 15 0 0 0 0 0 

IV. A 25 4 6 15 0 0 0 1 0 

IV. B 24 1 7 16 0 0 0 1 0 

IV. C 28 2 3 23 0 0 0 1 0 

IV. D 28 2 6 20 0 0 0 0 0 

V. A 26 5 2 19 0 0 0 0 0 

V. B 27 0 15 12 0 0 1 0 0 

V. C 25 4 5 16 0 0 0 0 0 

V. D 26 2 7 17 0 0 2 1 0 

 
 

PROSPECH 

Pri polročnom hodnotení v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho 

školského roka 2014/15 je možné konštatovať, že sa zvýšil počet žiakov, ktorí prospeli 

s vyznamenaním a prospeli veľmi dobre a klesol počet žiakov, ktorí prospeli. 

Neprospievajúcich žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom bolo o 8 viac, ale 

až 21 študentov neprospelo súčasne z viacerých predmetov (aj keď ich bolo menej ako rok 

predtým). Možno však konštatovať, že celkový prospech za školu sa zlepšil, nakoľko v prvom 

polroku školského roka 2014/15 bol celkový priemer školy 2,24 a v tom istom období 

hodnoteného školského roka bol 2,22. 

V každom ročníku boli neprospievajúci žiaci, najviac v 4. a v 2. ročníku – po 17 

žiakov, v 3. ročníku – 14 žiakov, v 1. ročníku – 13 žiakov, v 5. ročníku – 7 žiakov. Z hľadiska 

predmetov dominujú v 1., 2. a 3. ročníku matematika, druhý jazyk nemecký, slovenský jazyk, 

technika obsluhy, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia, v 4. a 5. ročníku je to hlavne 

slovenský jazyk, druhý jazyk ruský, druhý jazyk nemecký a potom je to rôzne – ekonomika, 

účtovníctvo, hotelový a gastronomický manažment a právna náuka. Raritou začínajú byť 

nedostatočné z predmetov technológia prípravy pokrmov, technika obsluhy, výživa a zdravie, 

dejepis, administratíva a korešpondencia  

Mali sme 2 žiakov (1. ročníka), ktorí neprospeli zo 6 predmetov, 3 žiaci neprospeli zo 

4 predmetov, 6 žiakov neprospelo z 3 predmetov, 10 žiakov neprospelo z 2 predmetov a 45 

žiakov neprospelo z jedného predmetu. Iba v jedinej triede (V. B) neboli neprospievajúci 

žiaci. 
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Celkovo priemerný prospech tried podľa pásiem: 

-          do 2,00 2 triedy 

-          2,01 – 2,20 6 tried 

-          2,21 – 2, 50  12 tried 

-          nad 2,51 žiadna trieda 

V porovnaní s 1. polrokom hodnoteného školského roka na konci druhého polroka 

stúpol počet žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním o 10 žiakov, počet žiakov, ktorí prospeli 

veľmi dobre stúpol o 2 žiakov, počet žiakov, ktorí prospeli sa zvýšil o 23 žiakov a počet 

neprospievajúcich žiakov poklesol zo 68 na 13. Jedna žiačka 1. ročníka neprospela zo 6 

predmetov, 1 žiak 1. ročníka neprospel zo 4 predmetov, 1 žiak neprospel z 2 predmetov a 10 

žiakov neprospelo z jedného predmetu. Sedemnásť žiakov bolo neklasifikovaných z dôvodu 

účasti na zahraničnej praxi alebo pre nesplnenie povinnosti z predmetu prax. Opravná skúška 

bola povolená 11 žiakom, všetci ju úspešne vykonali. 

Celkovo priemerný prospech tried podľa pásiem: 

-          do 2,00  3 triedy 

-          2,01 – 2,20  9 tried 

-          2,21 – 2, 50   8 tried 

-          nad 2,51  žiadna trieda 

Pri hodnotení prospechu za 1. polrok študijný priemer 1,00 dosiahlo 6 žiakov a za 2. 

polrok študijný priemer 1,00 dosiahlo 15 žiakov. Z celkového počtu 552 žiakov na konci 2. 

polroka po opravných skúškach a doklasifikácii po návrate zo zahraničnej praxe: 

PV -   70 

PVD  - 155 

P - 325 

N -     2  

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk.  

hod. 

Zamešk.  

na žiaka 

Osprave- 

dlnené 

Ospr.  

na žiaka 

Neosprave-

dlnené 

Neosp.  

na žiaka 

I. A 28 3801 135,75 3792 135,43 9 0,32 

I. B 31 3644 117,55 3622 116,84 22 0,71 

I. C 29 3593 123,90 3574 123,24 19 0,66 

I. D 30 3127 104,23 3107 103,57 20 0,67 

II. A 29 3154 108,76 3145 108,45 9 0,31 

II. B 31 4151 133,90 4144 133,68 7 0,23 

II. C 30 4561 152,03 4561 152,03 0 0,00 

II. D 30 2692 89,73 2670 89,00 22 0,73 

III. A 26 1764 67,85 1760 67,69 4 0,15 

III. B 27 2750 101,85 2750 101,85 0 0,00 
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III. C 26 2981 114,65 2970 114,23 11 0,42 

III. D 26 1739 66,88 1732 66,62 7 0,27 

IV. A 25 3854 154,16 3818 152,72 36 1,44 

IV. B 24 3801 158,38 3747 156,13 54 2,25 

IV. C 28 4044 144,43 3979 142,11 65 2,32 

IV. D 28 2747 98,11 2746 98,07 1 0,04 

V. A 26 3518 135,31 3509 134,96 9 0,35 

V. B 27 3394 125,70 3369 124,78 25 0,93 

V. C 25 4540 181,60 4540 181,60 0 0,00 

V. D 26 3875 149,04 3797 146,04 78 3,00 

 
 

 DOCHÁDZKA 

     V uplynulom školskom roku bolo vymeškaných spolu 68 510 hodín, na jedného žiaka 

123,58 hodín, z toho 68 005 hodín ospravedlnených (na jedného žiaka 122,67 hodín) a 505 

hodín neospravedlnených (na jedného žiaka 0,91 hodina). V 1. polroku bolo na jedného žiaka 

vymeškaných v priemere 58,81 hodín a v 2. polroku 64,77 hodín. V porovnaní polrokov v 2. 

polroku bolo vymeškaných o 2 996 hodín viac ako v 1. polroku, a pri porovnaní s 

predchádzajúcim šk. rokom to bolo vymeškaných celkovo o 132 hodín viac.  

     V celkovej dochádzke sa prejavil veľmi mierne zhoršujúci trend. V porovnaní s 

predchádzajúcim školským rokom došlo k zvýšeniu počtu vymeškaných hodín na jedného 

žiaka o 1,35 hodín, a tiež k zvýšeniu celkového počtu neospravedlnených hodín o 23 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. Triedni učitelia 

sledovali dochádzku žiakov, často ju riešili s rodičmi a ošetrujúcimi lekármi. V prípade 

nezrovnalostí sa vyvodzovali opatrenia. 

     V 1. polroku 10 žiakov nevymeškalo ani jednu vyučovaciu hodinu, 11 žiakov vymeškalo 

1-5 hodín a 26 žiakov vymeškalo 6-10 hodín. V 2. polroku 5 žiakov nevymeškalo ani jednu 

vyučovaciu hodinu, 13 žiakov vymeškalo 1 – 5 hodín a 15 žiakov vymeškalo 6 – 10 hodín. 

  

 SPRÁVANIE 

     Správanie žiakov školy možno hodnotiť vcelku ako slušné a veľmi dobré, v súlade so 

školským poriadkom. Znížené známky zo správania boli väčšinou z dôvodov 

neospravedlnených vymeškaných hodín. V 1. polroku boli znížené známky zo správania na 

druhý stupeň 6 žiakom a na tretí stupeň 5 žiakom; v 2. polroku na druhý stupeň 8 žiakom a na 

tretí stupeň 5 žiakom. Pochvaly boli udelené žiakom za vzornú reprezentáciu školy na 

rôznych súťažiach (jazykové olympiády, športové akcie, gastronomické súťaže), ale aj za 
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výborný prospech a vzornú dochádzku do školy. Rodičovská rada a občianske združenie 

Hotelak pri Hotelovej akadémii Prešov venovali 52 žiakom knižné odmeny. V rámci 

výchovných opatrení v 1. polroku bolo udelených: 52 pochvál od TU, 6 pochvál od RŠ, 107 

napomenutí od TU, 30 pokarhaní od TU a 37 pokarhaní od RŠ. V 2. polroku bolo udelených: 

89 pochvál od TU, 23 pochvál od RŠ, 98 napomenutí od TU, 26 pokarhaní od TU a 58 

pokarhaní od RŠ. 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 
EČ 

počet 
PFIČ 

priemer 
PFIČ 
počet 

1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

5 
Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický 
jazyk 

B1 86 (24/62) 60,17% 86 63,78% 86 23 35 23 5 
 

2,12 86 

Anglický 
jazyk 

B2 8 (6/2) 69,06% 8 68,13% 8 6 2 
   

1,25 8 

Francúzsky 
jazyk 

B1 2 (1/1) 
    

2 
    

1,00 2 

Nemecký 
jazyk 

B1 10 (2/8) 42,49% 10 59,50% 10 2 3 4 1 
 

2,40 10 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

 
104 (32/72) 

           

Slovenský 

jazyk a 
literatúra  

104 (32/72) 52,73% 104 68,58% 104 30 34 32 8 
 

2,17 104 

Teoretická 
časť 
odbornej 
zložky 

 
104 (32/72) 

    
30 33 27 14 

 
2,24 104 

 

     Štúdium v našej škole sa končí maturitnou skúškou. V uplynulom školskom roku sa na 

maturitnú skúšku prihlásilo 104 žiakov 5. ročníka. Jeden žiak neukončil úspešne 5. ročník (z 2 

predmetov bol klasifikovaný známkou nedostatočný). V riadnom termíne maturitnú skúšku 

konalo 103 žiakov, z toho 103 žiakov ju úspešne absolvovalo. Jeden žiak po vykonaní 

opravných skúšok požiadal o možnosť konať maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne v 

septembri. Jeho žiadosti bolo vyhovené a maturitnú skúšku úspešne absolvoval. 

 

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
1 

Praktická 
2 

Praktická 
3 

Praktická 
4 

Praktická 
5 

Praktická 
Praktická 
priemer 

Praktická 
počet 

Praktická 
časť 
odbornej 
zložky 

 
104 (32/72) 50 43 11 

  
1,63 104 
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     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 trieda - raut – Fantóm opery  

V. B trieda - recepcia – Premiéra filmu „22. storočie“ 

V. C trieda - banket – Hanami – japonský sviatok sakury  

V. D trieda - banket – Noc hollywoodskych hviezd  

     Maturanti preukázali primerané organizačné, komunikačné schopnosti a praktické 

zručnosti, ktoré môžu využiť vo svojom profesionálnom živote.  

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I. A 6323 K hotelová akadémia   

I. B 6323 K hotelová akadémia   

I. C 6323 K hotelová akadémia   

I. D 6323 K hotelová akadémia   

II. A 6323 K hotelová akadémia   

II. B 6323 K hotelová akadémia   

II. C 6323 K hotelová akadémia   

II. D 6323 K hotelová akadémia   

III. A 6323 K hotelová akadémia   

III. B 6323 K hotelová akadémia   

III. C 6323 K hotelová akadémia   

III. D 6323 K hotelová akadémia   

IV. A 6323 K hotelová akadémia   

IV. B 6323 K hotelová akadémia   

IV. C 6323 K hotelová akadémia   

IV. D 6323 K 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   
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§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 52 17 49 17 

DPP 3 3 3 1 

Znížený úväzok 1 0 1 0 

ZPS 0 2 0 2 

Na dohodu 2 0 2 0 

 

Poznámka: Tri pedagogické zamestnankyne a dve nepedagogické zamestnankyne boli 

dlhodobo práceneschopné, bola za nich zabezpečená adekvátna náhrada na DPP. 

Pedagogickí zamestnanci 

Interní učitelia: 

1. Bačiková Anna, Ing.   CCJ, EPP, TOB 

2. Balážová Eva, Mgr.   MAT, CVM 

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

4. Bavoľárová Zuzana, Mgr.  SJL 

5. Beisetzerová Lýgia, PhDr.  ANJ 

6. Borodáčová Valéria, Mgr.  ANJ, ANK 

7. Bulíková Anna, MVDr.   CCJ, EPP, VZI 

8. Cichá Anna    CCJ, PXA, TOB 

9. Daňko Jaroslav, Mgr.   MAT, CVM,              

10. Demeterová Marta, Mgr.   NEJ, NJK 

11. Džubarová Katarína, Mgr.  ANJ 

12. Feľbaba Vladimír, Mgr.   SJL 

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

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

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

16. Ignatová Beáta, Mgr.   SJL 

17. Jankaničová Gabriela, Mgr.  CCJ, TOB 

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

19. Kolenková Antónia, Ing.   EKO 

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. Kuchárová Svetlana, Mgr.   NEJ, RUJ 
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25. Kuľková Beáta, Ing.   ADK, MKT, UCT, BVA 

26. Kurečková Jana, Mgr.   ANJ 

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

28. Maňko Milan, Mgr.   NEJ, RUJ 

29. Maťašová Dana, PhDr.   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. Pipková Andrea, Mgr.   SJL, TOB 

36. Pľutová Anna, Ing.   INF, CVI 

37. Rozumová Markéta, Mgr.  FRJ, SJL 

38. Rudá Lucia, Mgr.    ANJ 

39. Rudyová Beáta, Mgr.   ANJ 

40. Soták Marek, Mgr.   ANJ, ANK 

41. Strečková Angela, MVDr.  CCJ, EPP, VZI 

42. Sučková Tatiana, Mgr.   NBV 

43. Šebej Marek, Mgr.   CCJ 

44. Šenko Jozef, MVDr.   TOB 

45. Šimčíková Martina, Mgr.   ANJ, FRJ 

46. Štefanková Viera, Mgr.   ANJ 

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. Vargová Daniela, Ing.   ICR, INF 

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

Čiastočný úväzok z interných učiteľov:  

1. Sučková Tatiana, Mgr.   NBV (Rím.-kat.) 

Externí učitelia: 

1. Chudá Natálie, Bc.   CCJ 

2. Gajdoš Marek, Mgr.   CCJ 

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. Jurčišinová Iveta - vrátnička - informátorka   

5. Siváková Daša, Mgr. - sekretárka   

6. Vaľková Dana  - mzdová účtovníčka  

7. Pížová Viera  -  upratovačka  

8. Poláková Viera  -  hospodárka 

  9. Prídavok Stanislav - správca športovej haly 

10. Rusnák Peter, Ing. - ekonóm  

11. Rychvalský Dušan -  kurič – údržbár 

12. Šebešová Katarína - upratovačka  

13. Škopárová Daniela -  upratovačka  

14. Tuhrinský Peter  - kurič - údržbár  
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 Školská jedáleň a SOP Unigast: 

1.    Franková Marcela - vedúca ŠJ a SOP  

2.    Komarová Margita - kuchárka 

3.    Macejová Erika  - práčka, upratovačka 

4.    Štiborová Helena - kuchárka 

Dlhodobá PN: 

   1. Greifová Mária, MVDr.  - učiteľka EPP, CCJ, VZI 

   2. Komanická Natália, Mgr.  - učiteľka ANJ, FRJ 

   3. Servátková Marta, PhDr.  - učiteľka ADK, ANH, CCJ 

 Materská a rodičovská dovolenka: 

   1. Džubarová Katarína, Mgr. - učiteľka ANJ 

   2. Miháliková Jana    - sekretárka riaditeľa školy 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 5 47 52 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

  
   

spolu 5 47 52 

 
 

     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 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.  

     Nekvalifikovane boli vyučované: 5 hodín občianskej náuky a 6 hodín telesnej a športovej 

výchovy.  
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Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

II. B OBN 1 

II. C OBN 1 

II. D OBN 1 

III. C OBN 2 

I. C, D TSV 2 

III. B TSV 2 

III. C, D TSV 2 

 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 18 3 

2. atestácia 20 5 

štúdium školského manažmentu 3 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 4 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 24 1 

vysokoškolské pedagogické 30 0 

vysokoškolské nepedagogické 20 0 

 
     Učitelia našej školy sa zúčastňovali rôznych vzdelávacích aktivít predovšetkým v súlade s 

ročným plánom kontinuálneho vzdelávania. Najviac vzdelávacích aktivít bolo 

organizovaných Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove. 

     Za vzdelávacie aktivity boli učiteľom 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 traja učitelia úspešne vykonali 2. atestáciu.  

 Počet uznaných kreditov k 31. 08. 2016:  

1. Bačiková Anna, Ing.        0 

2. Balážová Eva, Mgr.      66 

3. Baňas Karol, Mgr.      53 

4. Bavoľárová Zuzana, Mgr.     85 
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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. Džubarová Katarína, Mgr.     32 

12. Feľbaba Vladimír, Mgr.     65 

13. Frantová Martina, PaedDr.     85 

14. Greifová Mária, MVDr.     52 

15. Harčariková Ľudmila, Mgr.     78 

16. Hutňanová Ingrid, Mgr.   128 

17. Ignatová Beáta, Mgr.       73 

18. Jankaničová Gabriela, Mgr.     63 

19. Kalinová Marta, Ing.      62 

20. Kolenková Antónia, Ing.     64 

21. Korbová Oľga, Mgr.    120 

22. Krajňák Juraj         0 

23. Kuchár Peter, PaedDr.     67 

24. Kuchárik Ján, Ing.      98 

25. Kuchárová Svetlana, Mgr.     30 

26. Kuľková Beáta, Ing.      99 

27. Kurečková Janka, Mgr.     64 

28. Lipnická Mária, Ing.      62 

29. Maňko Milan, Mgr.      55 

30. Maťašová Dana, PhDr.     56 

31. Miháliková Petra, Ing.     72 

32. Mihályová Juliána, MVDr., Mgr.      1 

33. Mojzešová Gabriela, PaedDr.  138 

34. Mulíková Terézia, Mgr.     30 

35. Pažický Milan, Mgr.      90 

36. Pipková Andrea, Mgr.      24 

37. Pľutová Anna, Ing.    118 

38. Rozumová Markéta, Mgr.     44 

39. Rudá Lucia, Mgr.      83  

40. Rudyová Beáta, Mgr.      62 

41. Servátková Marta, PhDr.     70 

42. Soták Marek, Mgr.    101 

43. Strečková Angela, MVDr.     67 

44. Sučková Tatiana, Mgr.     40 

45. Šebej Marek, Mgr.      25 

46. Šenko Jozef, MVDr.    117 
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47. Štefanková Viera, Mgr.     55 

48. Šugárová Helena, Ing.     79 

49. Tomková Zuzana, Mgr.   142 

50. Tóthová Monika, Ing., PhD.     92 

51. Turčinová Slavomíra, Ing.     63 

52. Vargová Daniela, Ing.     74 

53. Vojtková Mária, Ing.       65 

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

-  Vyučujúca predmetu náboženská výchova zorganizovala školské kolo Biblickej 

olympiády. Víťazom školského kola sa stala Mária Voľanská (4. C), na druhom mieste 

Gregor Kalinay (2. D) a na treťom mieste Eliška Matúšová (2. D). Títo žiaci  

reprezentovali našu školu na obvodnom kole na ktorom obsadili štvrté miesto. 

- Sekcia anglického jazyka zrealizovala v decembri triedne kolá a školské kolo Olympiády 

v anglickom jazyku. Do Olympiády sa zapojilo 26  žiakov v 3 kategóriách a víťazi 

postúpili do obvodného kola. 

  

Výsledky školského kola Olympiády v AJ: 

  

Kategória 2A (žiaci prvého a druhého ročníka): 

1.    miesto  Adam Kloc   II. C 

2.    miesto  Barborra Migašová  I. D 

3.    miesto  neudelené 

  

Kategória 2B (žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka): 

1.    miesto  Michal Šebok   III. C 

2.    miesto  Michaela Poláková  III. C 

3.    miesto  Jakub Chmeľovský  IV. A 

  

Kategória 2C (žiaci prvího až piateho ročníka): 

1.    miesto  Klaudia Jana Kekeľová  I. C 

  

Na obvodnom kole vo svojich kategóriách obsadil Michael Šebok 2. miesto, Klaudia Jana 

Kekeľová 5. miesto a Adam Kloc 8. miesto. 

 -  Sekcia nemeckého jazyka zorganizovala školské kolo olympiády v nemeckom jazyku ale 

do vyššieho kola žiaci nepostúpili. 
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Výsledky školského kola Olympiády v NJ: 

  

Kategória 2A (žiaci prvého a druhého ročníka): 

1.    miesto  neudelené 

2.    miesto  Adrián Tomečko a Renáta Zúbková (II. A) 

3.    miesto  Jarmila Hricová (II. A) 

  

Kategória 2B (žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka): 

1.    miesto  Michaela Barčáková  (IV. D) 

2.    miesto  Kristína Holpová (III. D) 

3.    miesto  neudelené 

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

show, celoslovenskej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ, ktorej organizátorom je Talentída, n.o., 

Bratislava. V tomto školskom roku sa do nej zapojilo 22 žiakov našej školy – 10 žiakov 

prvého a druhého ročníka – kategória O12 a 12 žiakov tretieho, štvrtého a piateho ročníka, 

t.j. vyššej kategórie – O34. 

Žiaci si mohli vyberať dve zo súťažných tém: 

Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianská náuka, umenie, všeobecný rozhľad) 

Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia) 

Svetobežník (fyzická a humánna geografia) 

Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reále) 

Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus,  

Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombnačné, pojmové 

myslenie). 

  

Výsledky – našim 15 žiakom patrí 22 umiestnení do prvej stovky v jednej alebo 

oboch  vybraných tematických rebríčkoch a získali diplomy s titulom TopExpert alebo 

Expert. Prvých desať v každom rebríčku (dvaja naši žiaci) získali okrem príjemného pocitu 

aj pekné vecné ceny od organizátora súťaže. 

  

Najlepšie výsledky: 

 2. miesto Michal Šebok (III. C) – Do you speak English? 

 5. miesto Aneta Fečková (II. D) - Do you speak English? 

  

Ďalšie pekné výsledky dosiahli naši žiaci – Michaela Poláková (III. C), Gregor Kalinay 

(II.D) a Róbert Balla (V. C), ktorí si odnesú titul TOP EXPERT za umiestnenie do prvej 

stovky v oboch zvolených kategóriách. Titul EXPERT, za umiestnenie do prvej stovky 

v jednej kategórii, patrí žiakom – Leonard Pasierb (I. A), Jonáš Havadej (I. B), David 

Kotulič (I. C), Adam Kloc (II. C), Dominik Havrila (III. B), Lukáš Hmeľár (III. C), 

Klaudia Butelová (III. D), Marek Hudák (IV. B), Denis Šmihula (V. A) a Michal Kaňuch 

(V. B). 
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-       V apríli sa žiaci zúčastnili súťaže organizovanej Francúzskou alianciou v Košiciach 

určenej študentom a milovníkom francúzskeho jazyka. Išlo o obľúbenú súťaž Spievam po 

francúzsky. Žiačky prvého ročníka Jana Klaudia Kekeľová, Viktória Sciranková 

a Bianka Vachaľová (I. C) zaspievali francúzsku pieseň Nos Secrets od Louane a obsadili 

vo svojej kategórii pekné 4. miesto a žiaci štvrtého ročníka Linda Durkáčová, Simona 

Hmeľárová a Martin Palko (IV. B) sa popasovali s piesňou La liste od Rose. Aj oni 

obsadili 4. miesto vo svojej kategórii.  

-       Uskutočnili sme súťaž Klokan, ktorej sa zúčastnilo 40 žiakov. V kategórii Kadet O12 sme 

sa medzi 179 odbornými školami umiestnili na 34. mieste a v kategórii Junior O34 sme 

medzi 167 odbornými školami obsadili 35. miesto. Percentil úspešnosti našej školy je 

veľmi pekné číslo približne 80. 

     Výsledky: 

 Kategória Kadet O12:     Jonáš Havadej  (I. B)          93,5% žiakov malo menej bodov 

                                         Kamila Tychaničová (II. B)      92,6% žiakov malo menej bodov 

                                         Martin Maček (II. B)                 91,8% žiakov malo menej bodov 

                                         Klaudia Krupková (II. A)          89,6% žiakov malo menej bodov 

                                         Karolína Čekanová (I. B)             87,7% žiakov malo menej bodov 

                                         DomonikOnofrej (II. D)              86,9% žiakov malo menej bodov 

                                         Renáta Zubková (II. A)               86,0% žiakov malo menej bodov 

  

Kategória Junior O34:    Lukáš Hmeľár (III. C)                95,6% žiakov malo menej bodov 

                                         Marek Sedlák (III. D)                 91,5% žiakov malo menej bodov 

                                         Daniel Amrich (III. C)                83,0% žiakov malo menej bodov 

 -       Uskutočnili sme súťaž PANGEA, do ktorej sa zapojilo 37 žiakov.  

       Výsledky: 

                                         Martin Maček (II. B)                   úspešnosť  68% 

                                         Jonáš Havadej (I. B)                    úspešnosť  50% 

                                         Dominik Onofrej (II. D)              úspešnosť  50%    

                                         Miroslava Pastulová (III. B)        úspešnosť  50% 

 -       Zúčastnili sme sa súťaže pre mladých fotografov Zelený objektív, ktorú organizuje 

Lesnícke a drevárske múzeum  vo Zvolene. Poslali sme práce 3 študentov. 

-      Žiaci sa zúčastnili športových súťaží organizovaných pod gesciou odboru školstva 

Okresného úradu v Prešove:  

Cezpoľný beh – chlapci + dievčatá (dievčatá 3. miesto v obvodnom kole) 

Florbal SŠ – chlapci (nepostúpili zo skupiny) 

Florbal SŠ – dievčatá (nepostúpili zo skupiny) 

Silná ruka (nepostúpili zo skupiny) 

Futsal SŠ – chlapci (nepostúpili zo skupiny) 
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Volejbal SŠ - chlapci + dievčatá (3. miesto z 10 škôl v Prešove) 

Futbal SŠ chlapci (nepostúpili zo skupiny) 

 -  Súťaž prvej pomoci – SČK - Dominika Vardzaľová, Katarína Balogová, Slávka 

Čengeriová, Nikola Kanašová, Michaela Šimková, Kristína Bednárová (všetky z II. 

D). Bez úspechu. 

-  Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa - Vidiecka asociácia mládeže a CVČ St. Ľubovňa -  4. 

miesto v Slovenskom kole - Zuzana Jurková, Daniela Gajdošová, Marek Lamač, Daniel 

Murín (všetci III. D). 

-  Začiatkom mesiaca október 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže METRO – 

Kuchársky päťboj v priestoroch košického Metra. Šestica našich študentov – chlapcov 

v zostave Juraj Kopčik (V. A), Pavol Mičo (IV. D), Matej Čanda (IV. C), Tomáš 

Rešetár a Tomáš Gončár (III. A) úspešne reprezentovali našu školu a získali prvé miesto, 

čím našu  školu nominovali na celoslovenskú gastronomickú súťaž v Bratislave na 

výstavisku Incheba ako súčasť podujatia „Danubius-gastro 2016“. 

  

 - V októbri v areáli hotela AUTIS v Dolnom Smokovci vo Vysokých Tatrách  prebiehala 

súťaž vo varení guľáša „Špica guľáš“. Súťaže sa zúčastnilo 12 družstiev. Našu školu na 

podujatí reprezentovali žiaci Pavol Mičo a Tomáš Kičura (IV. D). Obsadili pekné tretie 

miesto, čo ich výrazne povzbudilo do ďalších aktivít. 

 -      V novembri organizovala naša škola 23. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže 

juniorov „Eurocup 2015“. Za našu školu sa súťaže zúčastnili 2 družstvá v zostave: Prešov 

I. – Ivana Palgutová (V. A) a Peter Grega (V. B). Prešov II. – Šimon Šarnik (V. B) 

a Matej Čanda (IV. C).  

Obohatením 23. ročníka Eurocupu bola aj vložená súťaž baristov „Slovak barista cup 

junior 2015“. Tejto súťaže sa zúčastnili žiačky Ivana Palgutová (V.A) a Anita 

Korinková (IV.C). Aj napriek svedomitej príprave všetkých žiakov ani jeden z nich 

nezískal oceňované miesto, no na druhej strane získali nové, cenné skúsenosti. V súťaži 

jednotlivcov sa umiestnili: Palgutová, Šarník a Čanda v striebornom pásme a Grega 

v bronzovom pásme. V súťaži družstiev sa družstvo Prešov II. umiestnilo v striebornom 

pásme a družstvo Prešov I. v bronzovom pásme. 

  

-       V novembri sa konalo 2. kolo baristickej súťaže „Slovak barista cup junior 2015“ 

v Martine. Súťaže sa zúčastnili 2 žiačky: Ivana Palgutová (V. A) a Anita Korinková (IV. 

C). Ivana Palgutová sa celkovo umiestnila na 3. mieste a Anita Korinková sa umiestnila 

na peknom 6. mieste. 

  

-  V decembri sa konalo 3. kolo baristickej súťaže „Slovak barista cup junior 2015“ v Nitre. 

Súťaže sa zúčastnili 2 žiačky: Ivana Palgutová (V. A) a Anita Korinková (IV. C). Anita 

Korinková sa celkovo umiestnila na 2. mieste. 
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-  V januári sa konal 4. ročník HoReCa - METRO - kuchárskeho päťboja, organizovaného 

firmou METRO. Bola to veľmi náročná  a komplexná súťaž. V technologickej časti – 

kuchyni súťažilo 6 žiakov – Juraj Kopčík (V. A), Pavol Mičo (IV. D), Jozef Blichár (IV. 

B), Tomáš Kičura (IV. D), Tomáš Gončár a Tomáš Rešetár (III. A), pomocníkmi pre 

úsek kuchyne boli – Vladimír Baňas (IV. D) a Júlia Leššová (III. A). Žiaci súťažili ako 

tím, všetci spolu mali pripraviť menu v časovom limite 3,5 hod. a v rámci tohto limitu mal 

každý predstaviť svoje zručnosti v kuchárskom päťboji  a to vykosťovanie kurčaťa, 

vykosťovanie a filetovanie pstruha, ďalej predviesť zručnosť v krájaní  cibule a  zemiakov 

na kocky a póru – vo forme julien.  

          Servis pripravených jedál zabezpečovala druhá skupina súťažného tímu, v ktorom 

súťažili – Peter Grega, Šimon Šarnik a Matej Hajduk (V. A), Dominik Šujeta (IV. C), 

Jozef Majirský (IV. B) a Diana Maťašovská (III. B). Súťažiacim robili pomocníkov 

Katarína Dzurková (IV. A) a Andrea Polačková (III. D). Tím za obsluhu okrem servisu 

jedál pripravených tímom kuchyne musel tiež absolvovať prídavné súťaže a to baristickú 

súťaž - prípravu 4 porcií esspresso a 4 porcií cappuccino, ďalej absolvovali barmanskú 

súťaž, kde každý člen tímu musel pripraviť po 5 porcií apertívu a počas výdaja jedál 

zabezpečovali servis vín – čiže predviedli svoje sommelierske zručnosti.  

         Účasť na súťaži bola úspešná, Peter Grega (V. A) vyhral prvé miesto v barmanskej 

súťaži. Tím obsluhy získal celkovo krásne 2. miesto a celkovo sa súťažné družstvo našej 

školy umiestnilo na treťom mieste. 

  

-       Vo februári sa konala medzinárodná súťaž „SWEETCUP 2016“. Súťaž prebiehala 

v odboroch kuchár, cukrár, predavač a aranžér, organizovala ju Stredná odborná škola 

obchodu a služieb v Prešove.  

Našu školu v odbore cukrár reprezentovali Merlin Erb (III. B) s pomocníčkami 

Boriščákovou Alexandrou a Horváthovou Natáliou (IV. C). Súťažiaci sa umiestnil 

v striebornom pásme. Témou súťaže bolo pripraviť cukrársky výrobok – tortu na tému „S 

láskou zmeňme kúsok seba“. 

-       V marci konala baristická súťaž „8. ročník majstrovstiev Slovenska Barista Junior 

v Nových Zámkoch“. Školu na súťaži reprezentovali Korinková Anita (IV. C) 

a Palgutová Ivana (V. B). Súťaž prebiehala dvojkolovo a to z vypracovania písomného 

testu a z prípravy 4 porcií espressa, cappuccina a 4 porcií fancy drinku, do ktorého 

povinnou zložkou bolo použitie espressa.  

    Korinková Anita získala 1. miesto za najlepší fancy drink a Palgutová Ivana sa 

umiestnila na krásnom 3. mieste.  

-       V marci sa konala baristická súťaž „Slovak barista cup junior 2016 - Bardejovský 

barista“. Na súťaži sa za školu zúčastnili Baňas Vladimír (IV. D) a Dolinský Tomáš 

(III. A). 

     Podmienkou súťaže bolo pripraviť 2 porcie espressa a cappuccina a 2 porcie fancy 

nealkoholického drinku s použitím espressa. Okrem prípravy nápojov mal každý súťažiaci 

povinnosť nastaviť mlynček pre typ kávy vylosovanej súťažiacim tesne pred zručnosťou. 
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Aj keď ani jeden zo súťažiacich nezískal žiadne z oceňovaných miest, bola to pre oboch 

cenná skúsenosť.  

-       Žiaci našej školy Šujeta Dominik (IV. C) a Poláčková Andrea (III. D) sa zúčastnili 

súťaže „Mladý sommelier“ v Hotelovej akadémii v Piešťanoch. Súťaž prebiehala 

trojkolovo a to písaním odborného testu, degustáciou ôsmich druhov vín s odborným 

verbálnym popisom každého vína a nakoniec treťou časťou, servisom bieleho vína alebo 

dekantovaním červeného vína podľa vylosovania súťažiacim. Zo spomínaných troch 

disciplín traja najlepší účastníci postúpili do finále. Finálová časť pozostávala z korekcie 

vínnej karty a servisu šumivého vína. Dominik Šujeta sa umiestnil na 6. mieste 

a Poláčková Andrea na 13. mieste.  

  

-       V apríli sa konal 2. ročník „Junior Bartender Chalange 2016“ v Banskej Bystrici. Do 

finálového kola boli vybraní dvaja žiaci našej školy na základe výberu a úspešného 

napísania testu. Zo školy na podujatie postúpili Šimon Šarnik (V.A) a Tomáš Dolinský 

(III. A). Šimon Šarnik obsadil celkovo prvé miesto.  

 

-       V apríli sa konala v Slovinskom Blede juniorská súťaž barmanov a cukrárov „G&T 

Cup 2016“. Inováciou tohto ročníka bolo, že súťažiaci ako družstvo, ktoré tvoril 

dvojčlenný tím mali pripraviť miešaný nápoj (after-dinner cocktail) a sladký dezert (petit 

four). Cieľom každého tímu bolo dosiahnuť harmóniu chuti medzi after-dinner cocktailom 

a petit four. Povinnosťou každého súťažného družstva bolo taktiež vymyslieť 

a prezentovať príbeh, ktorým by podporili predaj vyhotovených výtvorov, samozrejme 

v anglickom jazyku. Súťažiacimi za našu školu boli Ivana Palgutová (V. B) a Krupková 

Klaudia (II. A).   

  

-       v Trenčíne sa konali Majstrovstvá somelierov Slovenska „Vitis Trophée junior 2016“. 

Súťaže sa za školu zúčastnili Andrea Polačková (III. D) a Dominik Šujeta (IV. C). Aj 

napriek odbornej príprave žiaci nezískali žiadne z oceňovaných miest, no účasť na podujatí 

im pomohla získať nové skúsenosti.  

  

-       Spojená škola vo Svidníku zorganizovala 5. ročník súťaže  v dekoratívnom vyrezávaní do 

ovocia a zeleniny „Carpatia Carving Cup”. Našu školu reprezentovali študentky 

Katarína Štefaniová (IV. D), Mária Vargová (IV. B), Zuzana Jurková (III. D) a 

Stanislava Ondriová (III. D). 

      Súťažilo sa v troch kategóriách: 

     Kategória A – vyrezávanie na živo „free style”  pokročilí 

     Kategória B – vyrezávanie na živo „free style”  začiatočníci 

     Kategória C – hotový výrobok.  

     Naše študentky sa umiestnili v zlatom, striebornom aj bronzovom pásme.  

     V kategórii A súťažila Katarína Štefaniová, ktorá sa so svojím výrobkom „Letom 

svetom” umiestila v zlatom pásme.  
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     V kategórii B súťažili študentky Mária Vargová, ktorá si vybojovala strieborné pásmo s 

výrobkom „Majkine prekvapenie”, Stanislava Ondriová, ktorá sa umiestnila v 

bronzovom pásme za výrobok „Jarný dar”  a Zuzana Jurková v bronzovom pásme za 

výrobok „Kvetinové pohladenie”. 

     V kategórii C – hotový výrobok získali študentky tiež krásne ocenenia. Katarína 

Štefaniová sa umiestnila v zlatom pásme s výrobkom „Večná láska”, Zuzana Jurková v 

striebornom pásme – „Májová ruža” a Mária Vargová v bronzovom pásme s výrobkom 

„Sloboda v pohybe”. 

  

-       Slovenská barmanská asociácia v spolupráci s firmou Rudolf Jelínek Slovakia, s.r.o. 

organizovala 3. ročník „MONIN CUP 2016 Junior“ v Bratislave, ktorá bola súčasťou 

nominácie na Európsky pohár v príprave koktailov z výrobkov MONIN 2016 vo 

Francúzsku v Paríži. Na súťaži sa za školu zúčastnili Dolinský Tomáš (III. A) a Čanda 

Matej (IV. C). Čanda sa umiestnil na šiestom a Dolinský na siedmom mieste.  Pre oboch 

súťažiacich to bolo načerpanie nových skúseností.  

  

-       Žiaci našej školy sa zúčastnili 1. ročníka baristickej súťaže „SCAE Junior Barista 

Master“. Súťaž bola súčasťou kávového festivalu Coffee Fiesta v Banskej Bystrici. Na 

súťaži nás reprezentoval Zeman Štefan (II. C). Každý barista pripravoval pre komisárov 

v časovom limite 15 minút 4 porcie espressa, cappuccina  - Milk Beverage a 4 porcie fancy 

drinku – Signature Beverage. Dôležitým momentom hodnotenia baristov bola tiež 

komunikácia baristu a hodnotiacich komisárov. Na podujatí sme nezískali žiadne 

umiestnenie, no načerpali sme bohaté skúsenosti z profesionálnej súťaže.  

  

-       V Kežmarku sa konala medzinárodná súťaž v grilovaní „Oheň náš darca“ ktorú 

organizovala Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku. Za našu školu sa na 

súťaži zúčastnilo družstvo v zostave Mičo Pavol a Kičura Tomáš (IV. D) za 

technologickú časť. Servis jedál zabezpečil Matej Čanda (IV. C). Žiaci pripravovali 

trojchodové menu na grile, zabezpečili ich servis s ponukou vhodných nápojov. Na 

prípravu celého náročného menu mali súťažiaci 60-minútový časový limit. V úvode súťaže 

žiaci absolvovali vedomostný test z oblasti technológie prípravy pokrmov, tovaroznalectva 

a výživy. Žiaci získali v silnej konkurencii krásne tretie miesto. 

  

-       V júni sa konala baristická súťaž juniorov „Slovak Barista Cup junior 2016“ v Martine. 

Na súťaži našu školu reprezentovali Korinková Anita (IV.C) a Baňas Vladimír (IV. D). 

Podmienkou súťaže bolo pripraviť 2 porcie espressa a cappuccina a 2 porcie fancy 

nealkoholického drinku s použitím espressa. Okrem prípravy nápojov mal každý súťažiaci 

povinnosť nastaviť mlynček pre typ kávy vylosovanej súťažiacim tesne pred zručnosťou 

a zároveň z namletej kávy pripraviť dve kvalitné porcie espressa.  

     Korinková Anita sa umiestnila síce na nie oceňovanom no krásnom štvrtom mieste 

a Baňas Vladimír získal diplom za účasť.  
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-  V priestoroch DJZ v Prešove sa uskutočnila regionálna a krajská súťaž moderátorov, ktorej 

sa zúčastnila žiačka Linda Durkáčová (IV. B). Obsadila 1. miesto a postúpila do vyššieho 

kola v B. Bystrici. 

- Na Súkromnej odbornej škole ELBA v Prešove sa uskutočnil 17. ročník súťaže 

o najvyspelejšieho, najvšestrannejšieho stredoškoláka – slovenčinára – Za krásu slova. 

Tejto súťaže sa zúčastnil žiak  Daniel Balucha (IV. D). 

-       Podobne ako po minulé roky, aj v tomto, sa uskutočnili triedne kolá súťaže v umeleckom 

prednese poézie a prózy Hviezdoslav Kubín. Na okresnom kole tejto súťaže nás reprezentovali 

žiačky Jozefína Kišeľová (I. D) a Júlia Mariančíková (II. A). Študenti 4. ročníka absolvovali 

triedne kolá súťaže v rétorike.  

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

-   Žiaci V. C triedy a členovia krúžku Všeličo o slovenčine navštívili divadelné 

predstavenie SND v Bratislave v spojení s odbornou exkurziou. 

-   Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra žiaci celej školy sa zúčastnili na predstavení 

Štúrovci. 

-  Spolupracujeme s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove, zúčastňujeme sa ich projektov, 

napĺňame rady čitateľov kníh. Zapojili sme sa do úspešného čitateľského podujatia Prešov 

číta rád.  

-  V Knižnici P. O. Hviezdoslava sa uskutočnil III. ročník Súťaže stredoškolských časopisov 

2015. Benita Krenická (IV. A) Získala cenné rady, ako postupovať pri tvorbe časopisu. 

Náš školský časopis The Hotel Times získal čestné uznanie. 

-   V novembri sa žiaci 2. ročníka zúčastnili Festivalu Slobody v kine Scala v Prešove. Filmy 

boli tematicky zamerané na aktuálne problémy sveta. 

-  Žiaci tretieho ročníka sa zúčastnili celoeurópskej konzultácie s mladými ľuďmi o smerovaní 

a budúcnosti Európy pod názvom Štruktúrovaný dialóg. Zapojili sa prostredníctvom 

aktivity - vyplnenie on-line dotazníka.  

-   V júni na našej škole pôsobil evanjelizačný tím Maramatha v rámci hodín náboženstva.  

-  Pokračuje spolupráca s Mestskou políciou v Prešove. Zorganizovali sme návštevu polície, 

ktorá bola zameraná na monitorovací systém mesta Prešov ako pomocníka v boji proti 

kriminalite.  

-    Zorganizovali sme besedu s pracovníkom úradu colnej správy. 
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-       Zapojili sme sa do celosvetovej kampane Červené stužky - kampaň boja proti HIV-AIDS, 

pripravili sme a priebežne aktualizovali nástenku počas celého decembra v súvislosti 

s informáciami o HIV a AIDS.  

-   Žiaci prvého a druhého ročníka absolvovali sakrálnu cestu v Prešove. 

-   Na hodinách etickej výchovy  žiaci druhého ročníka navštívili Prešovskú mestskú galériu.  

-   Žiaci v predmete náboženská výchova absolvovali výstavu Biblia dnes a zajtra. 

-  K dispozícii všetkým žiakom a učiteľom je stále knižnica FFH – Nadácie pre vzdelávanie 

v hotelierstve, ktorá ponúka odborné knihy, encyklopédie, videokazety z odboru 

v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.  

-   Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov – PK cudzích jazykov pripravila celý rad akcií 

spojených s výučbou jazykov: 

-          Krásnu interaktívnu výstavu so sprievodným slovom, kde žiaci prezentovali 

Francúzsko, Nemecko a anglicky hovoriace krajiny, pripravili tiež 

kvíz. Výstavka sa stretla s veľkým záujmom zo strany žiakov aj učiteľov. 

-     Návštevu British Council. 

-         Na vyučovaní sa v tento deň využívali rôzne zábavné formy.  

-  Škola dlhodobo spolupracuje s Prešovskou univerzitou. Naši učitelia pracujú aj ako cviční 

učitelia a venujú sa študentom PU v rámci ich pedagogickej praxe na strednej škole. 

-  Žiaci školy sa zúčastnili na divadelnom predstavení v kine Scala, pozreli si predstavenie 

„American Dream“ v anglickom jazyku, ktoré sa žiakom veľmi páčilo, malo nápady, spád 

i humor blízky mladej generácii. 

-       Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka, ktorí sa učia francúzsky jazyk sa zúčastnili na 

divadelnom predstavení Des Vacances Bateaux na malej scéne DAD. Vystupovalo 

amatérske študentské divadlo Déja My, študenti francúzskeho jazyka pri Inštitúte 

románskych jazykov na PU. 

 -  Naša škola sa opäť zapojila do kultúrno-vzdelávacieho projektu EDUCATE Slovakia. 

Dve študentky z Indonézie v rámci 20 hodín prezentovali našim žiakom z vybraných tried 

zaujímavosti o svojej krajine, sviatkoch,  kuchyni, zvykoch a pod.  

-       Pre žiakov 4. ročníka sme zorganizovali splav na rieke Hornád. 

  

-       Dvanásť žiakov našej školy sa zapojilo do Plaveckej štafety mesta Prešov. 

-   Na základe zapojenia našej školy do riešenia výskumného projektu Prešovskej univerzity – 

Telesný, funkčný a motorický rozvoj stredoškolskej mládeže v reflexii jej pohybovej 

aktivity v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom sa žiaci I. A, II. B, III. C, IV. A  

zúčastnili testovania pod vedením 8 učiteľov FŠ PU.   
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-   Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) bol organizovaný internátnou formou 

v stredisku Drienica, v horskom hoteli Javorná. Uskutočnil sa v dvoch termínoch. 

Zúčastnili sa ho žiaci 3. ročníka. Kurz  prebiehal v spolupráci s členmi SČK, Armádou SR 

- Veliteľský útvar 6335 Prešov a Autoškolou Sabia. Veľkou výhodou bola možnosť využiť 

bazén s vitálnym svetom.   

-   Žiaci 1. ročníka v počte 65 absolvovali v dvoch turnusoch výchovno-výcvikový lyžiarsky 

kurz v stredisku Litmanová. Študenti boli ubytovaní v penzióne Poľana, ktorý sa nachádza 

v Jarabine.  

-  Zorganizovali sme tanečný workshop v spolupráci s p. Petrom Arendáčom s Art Studia 

S.O.M. ONE. Cieľom workshopu bolo osloviť čo najviac študentov a vzbudiť u nich 

záujem o tanec a pohyb, vyskúšať si tanečný tréning so zameraním na HIP HOP 

a zrelaxovať popri vyučovaní.  

  -  Pre žiakov 2. ročníka sme zorganizovali týždňový plavecký kurz, ktorý  sa uskutočnil 

v Aquaparku Delňa. Priestory Aquaparku sa nám osvedčili a rátame s nimi aj do budúcna. 

Spokojní boli nielen učitelia, ale aj samotní žiaci, ktorí okrem výcviku mohli zrelaxovať vo 

vírivkách a na tobogánoch. Na záver sme zorganizovali plaveckú súťaž v rámci 

„Olympijského festivalu Slovenska“ v duchu hesla „Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne 

a v priateľstve“. Plaveckej súťaže sa zúčastnilo 80 plavcov zo štyroch tried 2. ročníka.       

 -  Počas tradičného Dňa otvorených dverí Hotelovej akadémie Prešov žiaci našej školy 

odprezentovali pre adeptov štúdia v našej škole svoje zručnosti pri príprave miešaných 

nápojov, flambovaní pokrmov, zdobení perníkov, dekoratívnom vyrezávaní zeleniny 

a ovocia, zrealizovali výstavu slovenských vín, slávnostných tabúľ, odprezentovali domáce 

i zahraničné praxe žiakov a pod.  

 -  V priebehu školského roka žiaci 3. ročníka zrealizovali cvičné bankety a recepcie. 

Vyučujúci odborných predmetov vidia ťažisko prípravy žiakov na praktickú časť odbornej 

zložky maturitnej skúšky práve v realizácií banketov a recepcií. Žiakov motivujú 

k napredovaniu na využitie najnovších trendov v gastronómii. Rezervu vidia vo zvýšenom 

úsilí žiakov pri samostatnom vyhľadávaní vhodných internetových údajov a prípravy. 

-       Družstvo našej školy sa v decembri zúčastnilo 24. ročníka medzinárodného podujatia 

organizovaného Asociáciou európskych škôl hotelierstva a turizmu (AEHT)  - „Vianoce 

v Európe 2015“. Podujatie organizovala škola Licee technique Hôtelier Alexis Heck 

v meste Diekirch v Luxembursku. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 22 škôl z 15 krajín EU. 

Našu školu na podujatí prezentovali dvaja učitelia a za žiakov  Klaudia Butelová (III. D), 

Mária Milenkyová (III. C), Matej Čanda (IV. C) a Pavol Mičo (IV. D). Prezenty pre 

účastníkov podujatia vo forme pekne nazdobených perníčkov pripravili žiaci z 

medovnikárskeho krúžku. 

-       Dvaja učitelia a 5 žiačok z III. D triedy (Polačková Andrea, Butelová Klaudia, 

Krajňáková Tatiana, Ondrijová Stanislava a Desiatniková Kristína) zabezpečovali 

catering v expozícii Prešovského samosprávneho kraja na medzinárodnej výstave ITF 

SLOVAKIATOUR 2016 v Bratislavskej Inchebe a tiež výpomoc pri propagácii kraja 

formou predvádzania maskotov. 
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-       V rámci krúžku Vlakom i peši nielen po Slovensku žiaci navštívili mesto Zakopané 

v Poľsku a zúčastnili sa odborno – poznávacej exkurzie do Bratislavy, kde navštívili 

potravinársku výstavu Danubius Gastro a ITF Slovakiatour.  

 -  Zabezpečovali sme rôzne gastronomické akcie v meste Prešov: 

-   podujatie organizované PSK „Šarišan na Šarišu“, 

-   recepciu pre Univerzitné pastoračné centrum Prešovskej univerzity, 

-   recepciu pre Milk Agro Prešov na podujatí „Maďarsko-Slovenské dní v Košiciach“, 

-   recepciu pri oceňovaní „Učiteľ PSK“ a „Žiak PSK“ v priestoroch DJZ v Prešove, 

-   prezentáciu vín z celého Slovenska v hoteli Permon v Podbanskom. 

 -       Žiaci zabezpečovali cateringovú výpomoc na výročnej členskej schôdzi 

poľnohospodárskeho družstva v Tulčíku. 

 -   Barmanská show žiakov stredných odborných škôl gastronomického zamerania za 

účelom prezentácie škôl v stredisku cestovného ruchu Domaša - Vaľkov. Na podujatí našu 

školu reprezentovali žiačky Miženková Martina (III. B) a Birošová Katarína (III. A). 

-       Žiaci sommeliérskeho krúžku sa zúčastnili vinobrania v rodinnom vinárstve Fundus 

Regius – vo Východoslovenskej vinohradníckej oblasti – Sobraneského vinohradníckeho 

rajónu v obci Priekopa. Oboznámili sa s obtiažnou prácou vo vinohrade, získali nové 

informácie o pestovaní viniča a samozrejme priamo v teréne mali možnosť spoznať jednu 

z odrôd hrozna a to Rizling Rýnsky. Majiteľ vinárstva na základe dobrej spolupráce so 

školou následne sponzoroval našu školu vzorkami vína na podujatie AEHT „Vianoce v 

Európe 2015“ ktorých sa naša škola zúčastnila v Luxembursku.  

 -  Pokračoval „Cyklus stretnutí so zaujímavými ľuďmi“, na ktorých pozvaní zaujímaví 

a úspešní ľudia z odboru prezentujú svoje životné skúsenosti a pracovné úspechy. Cyklus 

stretnutí má značný ohlas medzi žiakmi, aj medzi učiteľmi.  

 -  Pre žiakov 5. ročníka bolo zorganizované stretnutie so zástupcami vybraných fakúlt 

Prešovskej univerzity, Mendelovej univerzity v Brne, s pracovníčkou firmy Interstudies, 

ktorá propagovala možnosti štúdia v zahraničí, a s pracovníčkami ÚPSVaR v Prešove. 

 -  V decembri a januári sa výchovná poradkyňa spolu s ďalšími učiteľmi zúčastnili na 

rodičovských aktívoch na ZŠ v Prešove, Veľkom Šariši a Širokom, kde oboznamovali 

rodičov deviatakov o možnostiach štúdia v našej škole. 

 -  V máji sa uskutočnila pre žiakov 4. ročníka beseda s pracovníčkou ÚPSVaR na tému Ako 

sa správať na trhu práce.  

 -  Žiacka školská rada organizačne zabezpečila imatrikuláciu pre prvákov. Pomohli žiaci 

IV.B a IV. D triedy v rámci predmetu Animácia v hoteli. Táto udalosť sa konala v PKO. 

Krásne priestory, kvalitná hudba, kultivované publikum bolo skvelou kulisou pre túto 

výnimočnú akciu. Tradičný sľub prvákov, Desatoro prikázaní a vtipné súťaže. 

  -  ŽŠR pripravila Mikulášsky večierok  pre detí zamestnancov školy do 10 rokov. Krátky 

program spestril čakanie na Mikuláša. Naše žiačky animátorky sa deťom mimoriadne 

venovali. Bolo to milé a príjemné stretnutie. 
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 -   Anna Štefaničová (III. B) sa zúčastnila zasadnutia nepolitického zastupiteľského orgánu 

mladých MMZ - Mládežnícke mestské zastupiteľstvo, ktoré poskytuje priestor na 

vyjadrenie podnetov a návrhov na zlepšenie života v meste, informuje o aktuálnom dianí, 

iniciuje a realizuje stretnutia so zástupcami orgánov mesta.  

 -  Žiacka školská rada vo februári zorganizovala Valentínsku kvapku krvi. Do školy prišla 

pojazdná transfúzna stanica.  Krv darovalo takmer 90 žiakov. O tejto tradičnej už po 16 

krát organizovanej akcii vyšiel článok v Korzári. V školskom rozhlase sme poďakovali 

všetkým darcom. Na hlavnej chodbe sme inštalovali nástenku s fotkami a menami darcov. 

Pomohli aj chlapci zo Spojenej SOŠ lesníckej v Prešove.   

 -  Pri príležitosti Dňa učiteľov členovia  Žiackej školskej rady pripravili slávnostný program 

ako poďakovanie učiteľom. Programom sprevádzala mladá moderátorka Linda Durkáčová 

(III. B). 

 -  Na hlavnej chodbe sme zhotovili nástenku Galéria talentov, na ktorej sme sa snažili 

podporiť a odprezentovať šikovných výtvarníkov a fotografov.  

-       Dve učiteľky odborných technologických predmetov a 22 žiakov 1. – 5. ročníka sa 

zúčastnilo gastronomického seminára na tému „Konfitovanie a sous vide produkty“, 

ktorý organizovala firma Bidvest Slovakia s.r.o a Prešovský klub kuchárov a cukrárov. 

Prezentácia prípravy a servisu kompletného reštauračného menu upraveného spomínanými 

technikami obohatila všetkých zúčastnených o nové odborné skúsenosti. 

 -       V máji organizoval Prešovský klub kuchárov a cukrárov tradičnú jarnú gastronomickú 

výstavu. Našu školu sme prezentovali výrobkami studenej kuchyne, ktoré na výstavku 

pripravili  Juraj Kopčík (V. A) a Pavol Mičo (IV. D). Cukrárské miniatúry vo forme 

jednoporcioviek na výstavku pripravili Klaudia Krupková a Lenka Kovalčíková (II. A).  

-  Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky maturanti realizujú za prítomnosti 

verejnosti. V uplynulom školskom roku si zvolili príležitosti, pri ktorých realizovali 

vylosované témy: V. A raut - Fantóm opery, V. B recepcia - Premiéra filmu „22. storočie“,  

V. C banket - Hanami – japonský sviatok sakury  a V. D banket - Noc hollywoodskych 

hviezd. Články o organizácii a priebehu praktickej časti odbornej zložky MS za jednotlivé 

triedy boli uverejnené na webovej stránke našej školy, ďalej z triedy V. A na webovej 

stránke presovdnes24.sk a www.gopresov.sk, v dvojtýždenníku Prešovské noviny a 

v Prešovskom  večerníku, z V. B  a V. C v denníku Korzár,  z  V. D v časopise INBAR 

a Prešovských novinách  a zo všetkých tried boli uverejnené články v letnom čísle 

odborného časopisu Hotelier. 

  

-       V júni Prešovský klub kuchárov a cukrárov zorganizoval na prešovskej pešej zóne v rámci 

„Dni mesta Prešov“ súťaž vo varení mačanky - tradičného jedla východného Slovenska. 

Súťažnú mačanku uvaril učiteľ odborných technologických predmetov  Krajňák Juraj 

a na pešej zóne sa o servis tejto pochúťky zabezpečovali desiati žiaci zo IV. D triedy. 

  

-       Učiteľky odborných technologických predmetov MVDr. Strečková Angela a Ing. 

Bačíková Anna sa v Opave zúčastnili gastroseminára, organizovaného Nadáciou pre 

vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve (FFH) a Katedrou Lázenství, gastronomie 

a turizmu Slezkej univerzity v Opave. Účastníkmi seminára boli aj družstvá z iných 

európskych škôl. Počas seminára boli organizované zaujímané workshopy, ktoré boli 
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zdrojom nových informácií. Hlavnou úlohou účastníkov však bolo pripraviť typické 

svadobné menu svojej krajiny pre 20 osôb. Účastníkom pomocou prezentácie PowerPoint 

naše kolegyne odprezentovali našu školu a zvyky našej krajiny. Účasť na seminári 

znamená načerpanie nových vedomostí a skúseností z gastronomických zvyklostí cudzích 

kuchýň. 

 

 -       Žiaci Mičo Pavol a Kičura Tomáš (IV. D) sa zúčastnili gastronomického seminára „10 

dní s 10 šéfkuchármi“ spojený s workshopami na Azorských ostrovoch. Školenia 

prebiehali za účasti študentov z rôznych európskych škôl s gastronomickým zameraním, 

ktoré sú členmi AEHT pod vedením šéfkuchárov zo špičkových hotelov a reštaurácií 

s michelinskými hviezdičkami. 

  

-       Žiaci s jedným učiteľom už tradične vypomáhali počas medzinárodnej vinárskej súťaže 

„MUVINA“, ktorú organizuje Múzeum vín v Prešove.  

-       Vybraní žiaci sa zúčastnili v divadle Scala pilotného protidrogového programu The 

Dark Trip – Cesta do tmy. Išlo o autobiografické divadelné predstavenie jedného herca. 

Táto protidrogová inscenácia mala u žiakov veľký úspech. 

-       Koordinátorka prevencie sociálno-patologických javov pripravila pre našich žiakov 

niekoľko dotazníkov, ktoré sú v rôznych formách a slúžia ako primárna informácia o tom, 

aké sú ich osobné skúsenosti s návykovými látkami, sociálno-patologickými javmi 

i drogami. Na webovej stránke školy je on-line test Čo viem o drogách. Tento dotazník 

slúži žiakom ako informácia, čo vedia o návykových látkach. 

-       Pre žiakov 1. ročníka sme pripravili a vyhodnotili dva dotazníky – šikanovanie 

a kyberšikana. Použili sme dotazníky z oficiálnej stránky zameranej na  šikanovanie – 

www.prevenciasikanovania. Tie sú jednoduchou formou depistáže pred interaktívnou 

prednáškou, ktorú sme pripravili v spolupráci s CPPPaP. Žiaci 3. ročníka vypĺňali 

anonymný dotazník o návykových látkach. Každý z týchto dotazníkov bol anonymný, 

dobrovoľný a slúžil koordinátorke ako vstupná informácia od žiakov o ich skúsenostiach s 

nežiaducimi javmi v našej spoločnosti. 

-       Žiačky Linda Durkáčová (IV. B) a  Michaela Dujčáková (III. A) sa zúčastnili aktivity 

v DJZ s názvom Tvorivá dielňa pre moderátorov.  

  -  Na začiatku školského roka 2015/2016 bola obnovená separácia plastov a papiera. 

Triedenie odpadu sme rozšírili aj o zber a separáciu použitých bateriek. Na tento účel bola 

na chodbe v sektore B umiestnená ďalšia plastová nádoba. Žiaci aktívne prispievajú 

separovaným odpadom, čo nás samozrejme teší, že aj takým spôsobom chcú pomôcť 

životnému prostrediu.  

 -  Každoročne si v apríli pripomíname Deň Zeme. Na túto problematiku sme žiakov 

upozornili zhotovením nástenky a príspevkom do školského rozhlasu. Je dôležité, aby si 

žiaci neustále uvedomovali význam životného prostredia a tak prispievali ku zvýšeniu jeho 

kvality.  



33 

 

-       Rozhlasovým vstupom sme 22. marca upozornili na Deň vody a problematiku 

hospodárenia s ňou. Mnohí ju považujeme za samozrejmosť, ale v skutočnosti je to vzácny 

dar prírody, ktorým musíme šetriť.  

-       Žiaci II. B a I. A triedy sa zúčastnili náučno - poznávacieho programu  o našej Zemi 

v prešovskej Hvezdárni a planetáriu. 

-       Žiaci I. A a I. D  triedy navštívili Ekocentrum Holá Hora, kde sa oboznámili s činnosťami 

tohoto zariadenia zameranými  na ochranu životného prostredia a trvalo udržiavateľný 

rozvoj krajiny.  

-       Ku Dňu Zeme - 22. 4. a ku Dňu Životného prostredia - 5. 6. sme inštalovali nástenku 

s danou problematikou. 

 -  16. október je vyhlásený za Svetový deň zdravej výživy. V rámci tohto dňa bola 

pripravená nástenka zameraná na danú problematiku, kde boli žiakom poskytnuté rôzne 

informácie týkajúce sa zdravého životného štýlu a zdravého spôsobu stravovania. 

-       Zareagovali sme na výzvu Raiffeisen banky na podporu miestnych komunít a predložili 

projekt Elektronická kuchárka. Je zameraný na modernizáciu stolovacej miestnosti 

v suteréne - kúpu dataprojektora a notebooku. V júli bol zverejnený vybraný projekt 

a dozvedeli sme sa, že sme boli úspešní. 

 -  Ďalšie aktivity Žiackej školskej rady: 

o    Biela pastelka 

o    Lienka pomoci 

o    Modrý gombík 

o    Červená stužka 

o    Deň narcisov 

o    Deň nezábudiek (Liga za duševné zdravie) 

o    Úsmev ako dar 

o    Hodina deťom 

o    spolupráca s TASR (projekt) 

o    separácia a triedenie odpadu v škole 

o    novinárska súťaž Štúrovo pero 

o    The Hotel Times - školský časopis 

o    Juniáles 

  

Odborné exkurzie pre žiakov 

  

Hotel Yasmín a McDonald´s Košice - IV. A 

Boutique hotel Chrysso a McDonald´s Košice - IV. C 

CK Travel Prešov - IV. D 

Hotel Doubletree by Hilton a McDonald´s Košice, CA Ibis Prešov a MIC Prešov - IV. D 

Hotel Ambassador a McDonald´s Košice, CK Franka tour a MIC Prešov – IV. B 
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Hotel Bélier v Prešove – IV. D 

Hotel Sheraton v Bratislave v rámci predmetu HGM a divadelné predstavenie na Novej scéne 

SND –V.C 

Exkurzia vo vybraných komerčných bankách v Prešove v rámci predmetu EKO - V. A 

Výstava ITF Slovakia tour  a Danubius Gastro v Bratislave - IV. D  

Odborná exkurzia do tokajskej oblasti, konkrétne vinárstvo v Malej Tŕni v rámci predmetu 

TOB a HGM  

Exkurzia do Múzea vín v Prešove v rámci predmetu TOB – 2. ročník 

Exkurzia v Oswienčime - žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka 

 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

V školskom roku 2015/2016 sme realizovali jeden projekt: 

MŠVVŠ SR                                                    

Rozvojový projekt "Telocvičňa" 

Vybavenie telocvičným náradím v hodnote 4.290 € 

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 11. - 18. 01. 2016 

Druh inšpekcie: komplexná 

Oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň: 

- veľmi dobrá   - podmienky výchovy a vzdelávania (96 %)  

- priemerná   - riadenie školy (70 %),  

       - úroveň vyučovania - teoretické vyučovanie (53 %),   

                 - praktické vyučovanie (73 %) 

Kľúčové pozitívne stránky školy a oblasti vyžadujúce zlepšenie 

     V oblasti riadenia možno pozitívne hodnotiť najmä služby poskytované školou 

prostredníctvom výchovného poradenstva, jej otvorená klíma a množstvo príležitostí pre 

zapojenie sa žiakov či už do záujmovej činnosti alebo do rôznych projektov a súťaží ako na 

národnej, tak aj na medzinárodnej úrovni. Zlepšenie si vyžaduje najmä výkon štátnej správy 

v prvom stupni, kde boli zistené nedostatky pri vydávaní rozhodnutí v správnom konaní, napr. 
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pri prijímaní žiakov do prvého ročníka a v priebehu prvého ročníka alebo pri povoľovaní 

vykonania komisionálnych skúšok. Nedodržaním minimálneho počtu hodín praktickej 

prípravy v UP platnom od 01. 09. 2013 a nerešpektovanie stanoveného rozsahu výučby nebol 

zabezpečený predpísaný celkový počet hodín za štúdium v jednotlivých kategóriách 

vzdelávania. 

     Silnou stránkou školy boli vytvorené podmienky výchovy a vzdelávania. Škola 

disponovala potrebnými a vhodne esteticky upravenými priestorovými podmienkami aj 

potrebným materiálno-technickým zabezpečením pre vyučovanie predmetov všeobecného aj 

odborného vzdelávania. Kvalifikovaným personálnym obsadením škola naviac zabezpečila 

vysokú odbornosť vyučovania. 

     Pozitívnym zistením z hospitácií vykonaných na predmetoch teoretického vyučovania bolo 

vytvorenie priaznivej atmosféry, v ktorej učitelia viedli žiakov k aktívnemu vyjadrovaniu sa 

najmä pri riešení úloh zameraných na zapamätanie a pochopenie učiva. To bolo žiakom 

sprístupňované vcelku zrozumiteľným spôsobom. V malej miere sa však žiakom zadávali 

tvorivé úlohy na podporu rozvoja vyšších myšlienkových procesov. 

     Na hodinách predmetov praktického vyučovania bol v súlade s ich hlavným zameraním 

kladený veľký dôraz na rozvoj pracovných návykov a zručností žiakov. Ten učitelia 

dosahovali zadávaním vhodných úloh na aplikáciu teoretických vedomostí. Učivo bolo 

žiakom sprístupňované taktiež zrozumiteľným spôsobom a v pozitívnej pracovnej atmosfére. 

Menší dôraz bol kladený na rozvoj komunikačných kompetencií žiakov, napr. formou 

prezentácie ich vedomostí alebo výsledkov praktických činností. 

     Aj v rámci teoretického a aj v rámci praktického vyučovania učitelia venovali malú 

pozornosť rozvíjaniu sebareflexie žiakov, ich schopnosti pracovať v tíme či aktívnemu 

využívaniu prostriedkov IKT, čo bolo v rozpore s cieľmi školy stanovenými v jej ŠkVP. 

     Štátna školská inšpekcia oslovila 5 zmluvných pracovísk, z ktorých sa 3 vyjadrili k úrovni 

získaných kompetencií žiakov na vykonávanie praktických činností súvisiacich s profesiou 

kuchár, resp. čašník. Všetky zariadenia hodnotili žiakov školy vo všeobecnosti pozitívne. Na 

menšie nedostatky v ich činnosti upozornili v oblasti vykonávania skúšok akosti surovín 

a tovarov, príprav pokrmov teplej a studenej kuchyne podľa receptúr, používania základných 

techník a najmä nových technológií, ochrany majetku a hmotnej zodpovednosti. Jedno zo 

zariadení naviac poukázalo na výraznejšie nedostatky u žiakov pri práci s IKT pri organizácii 

a riadení práce, príp. vedení agendy a ďalšie z nich pri práci s registračnou pokladnicou. 

Uvedené hodnotenie korešponduje so zisteniami školskej inšpekcie vo vzťahu k rozvoju 

kompetencií žiakov v oblasti využívania IKT.       

 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

     Škola je pre výchovno-vzdelávací proces priestorovo dostatočne vybavená. Súčasťou školy 

je aj športová hala, ktorú využívame na vyučovanie hodín telesnej výchovy, činnosť 

športových krúžkov a na športové i kultúrne podujatia pre verejnosť.  
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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, zatepliť a zrekonštruovať niektoré časti budovy, 

zrekonštruovať elektrické rozvody, dokončiť počítačovú sieť.  

     Vybavenie školy učebnicami je 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.  

 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Použité zdroje zo štátneho rozpočtu počas školského roku 2015/16: 

- zdroje čerpané v období 9 – 12/2015: 

škola     522 210 EUR 

 školská jedáleň       4 190 EUR 

Spolu     526 400 EUR 

 

 - rozpočtové zdroje čerpané v období 1 – 8/2016: 

škola     733 156 EUR 

školská jedáleň       4 470 EUR 

Spolu     737 626 EUR 

 

  

- celkom použité zdroje zo ŠR za školský rok 2015/16: 

škola      1 255 366 EUR 

školská jedáleň           8 660 EUR  

Spolu      1 264 026 EUR 

  

 b) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

- žiadne.  

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

financovaných aktivít 

     Zo zdrojov za prijaté vzdelávacie poukazy (415 z vydaných 557) sme do rozpočtu 

školy získali v šk. roku 12 699 EUR. Tie boli použité na odmeny pre vedúcich 

záujmových krúžkov – 8 580 EUR (67,56 %) a 4 119 EUR (32,44 %) 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 

- žiadne. 

e) iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

- 2 858 EUR – za prax študentov od Prešovskej univerzity, 

- 85 EUR - zisk z podnikateľskej činnosti, 

- 1 516 EUR – odchodné pre zamestnankyňu, ktorá požiadala o rozviazanie pracovného 

pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku.  

     V uplynulom školskom roku zriaďovateľ školy Prešovský samosprávny kraj pridelil škole 

finančné prostriedky na kapitálové výdavky: 

-          88.320 € na rekonštrukciu a zateplenie strechy športovej haly  

-          10.000 € na zakúpenie konvektomatu do cvičnej kuchyne 

-          50.000 € na rekonštrukciu a modernizáciu odborných učební stolovania 

-          50.000 € na rekonštrukciu a modernizáciu elektrických rozvodov v škole 

-            3 900 € rozvojový projekt Vzdelávanie žiakov (telocvične) – MŠVVŠ SR 

-               390 € rozvojový projekt Vzdelávanie žiakov (telocvične) – PSK (spolufin.) 

-          40 800 € na prípravu projektov v rámci iROP 

 

§ 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. 

     V priebehu štúdia umožňuje vybraným žiakom zúčastniť sa odbornej praxe v zahraničí. V 

školskom roku 2014/2015 sa zúčastnilo zahraničnej praxe organizovanej školou spolu 32 

žiakov v SRN, Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Grécku, na Cypre 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: 
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- všeobecného vzdelania, 

- odborného vzdelania, 

- návykov a zručností, 

- kvality osobnosti žiakov. 

     Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre 

študijný odbor 63-23-600 (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 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,  

 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, 
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 poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb 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 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, 

 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.  
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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, 

 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, 
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 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. 

 

§ 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 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.). 
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     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.  

     Výsledky hodnotenia INEKO dlhodobo zaraďujú školu medzi najúspešnejšie stredné 

odborné školy v rámci PSK, aj v rámci Slovenska. V školskom roku 2015/2016 škola obsadila 

5. miesto v PSK a 22. miesto v SR. 

  

     Pri hodnotení v rámci projektu ŠIOV „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ 

v roku 2015 naša škola obsadila 2. miesto v rámci PSK. 

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

 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Počet absolventov 104 

Prijatí na VŠ 46 

Prijatí na NŠ/PMŠ 0 

Prijatí do zamestnania 50 

Evidovaní na ÚPSVaR 4 

Nezistení 4 

      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. Údaje o ich uplatnení sme získali na základe návratiek, ktoré nám 

absolventi zaslali v období august – september. 

 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Angličtina hrou 16   Mgr. Beáta Rudyová 

Angličtina interaktívne 13   Mgr. Janka Kurečková 

Barmanský krúžok I. 20   Mgr. Ľudmila Harčariková 

Barmanský krúžok II. 17   Mgr. Ľudmila Harčariková 
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Bedmintonový krúžok 13   PaedDr. Peter Kuchár 

Crossfit 12   Mgr. Karol Baňas 

Cukrársky krúžok 17   PaedDr. Gabriela Mojzešová 

Cvičenia z účtovníctva 12   Ing. Mária Lipnická 

Dekoratívne vyrezávanie 14   MVDr. Mária Greifová 

Formovanie postavy I. 23   PaedDr. Martina Frantová 

Formovanie postavy II. 20   PaedDr. Martina Frantová 

Futbalový krúžok 12   Mgr. Ingrid Hutňanová 

Gastronomický krúžok 15   MVDr. Angela Strečková 

Hra s číslami  13   Mgr. Eva Balážová 

Medovnikársky krúžok 15   PaedDr. Gabriela Mojzešová 

Mladý novinár 12   Mgr. Zuzana Bavoľárová 

Online učebnica ekonómie  13   Ing. Monika Tóthová, PhD. 

Otestuj sa z angličtiny 15   PhDr. Lýgia Beisetzerová 

Praktikum z účtovníctva 13   Ing. Mária Vojtková 

Presnosťou k rýchlosti 16   Ing. Beáta Kuľková 

Someliérsky krúžok 18   Juraj Krajňák 

Testujeme svoju nemčinu 13   Mgr. Terézia Mulíková 

Tvorivá informatika 14   Ing. Anna Pľutová 

Účtujme podvojne 12   Ing. Petra Miháliková 

Vlakom i peši nielen po Slovensku 18   Mgr. Oľga Korbová 

Volejbal a športové hry 24   Ing. Ján Kuchárik 

Všeličo o slovenčine 12   Mgr. Zuzana Bavoľárová 
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Záver 

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2015/2016 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, 21. októbra 2016 

 

     Správa prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 28. októbra 

2016 bez pripomienok.  

Prešov 28. október 2016 

 

MVDr. Jozef Šenko 

       riaditeľ školy  

 

 

Vyjadrenie rady školy 

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Hotelovej 

akadémii Prešov za školský rok 2015/2016 bola prerokovaná a odsúhlasená na zasadnutí 

Rady školy pri Hotelovej akadémii Prešov dňa 27. októbra 2016 bez pripomienok. 

Prešov 27. október 2016 

 

 

Mgr. Zuzana Bavoľárová 

  predsedníčka Rady školy 

          pri Hotelovej akadémii Prešov 
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Schválenie zriaďovateľom školy 

     Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Hotelovej akadémii, Baštová 32, 

Prešov za školský rok 2015/2016 bez pripomienok. 

Prešov 08. 11. 2016 

 

 

Ing. Karol Lacko, PhD. 

        vedúci odboru školstva ÚPSK 


