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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2017/2018 

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

 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Hotelová akadémia 

Adresa školy Baštova 32, 080 01 Prešov 

Telefón +421 51 773 27 01 

Telefón / fax +421 51 773 26 79 

Mobil +421 948 883 685 

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:     0948 895 850 

   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 

0948 

882 

400 

jozef.senko@hapresov.edu.sk 

ZRŠ pre 

VVP 

Ing. Antónia 

Kolenková 

051/7732701, 

kl. 113 

0948 

883 

655 

antonia.kolenkova@hapresov.edu.sk 

ZRŠ pre OP 
Mgr. Marek 

Soták 

051/7732701, 

kl. 112 

0948 

885 

766 

marek.sotak@hapresov.edu.sk 

Hospodárka 
Mária 

Palčová 

051/7732701, 

kl. 110 

0948 

883 

685 

maria.palcova@hapresov.edu.sk 

 

Rada školy 

  Titul, priezvisko, meno Kontakt 

Predseda Mgr. Bavoľárová Zuzana   

Zástupcovia pedagogických zamestnancov Mgr. Baňas Karol   

  Mgr. Bavoľárová Zuzana   

      

Zástupcovia nepedagogických zamestnancov Tuhrinský Peter   

      

Zástupca žiakov Pasierb Leonard   

      

Zástupcovia rodičov žiakov Mgr. Bizub Jaroslav   

  Ing. Fecko Martin   

  Mgr. Polťáková Marcela   

      

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa Ing. Barnáš František   

  PaedDr. Benko Miroslav, MBA   

  JUDr. Hagyari Pavel, MBA   

  PhDr. Petrová Gabriela, PhD.   
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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 TEV 
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 

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy (stav k 15. 09. 2017): 547 

Počet tried: 20 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I.A 27 0 

I.B 26 0 

I.C 26 2 

I.D 27 0 
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II.A 28 1 

II.B 26 0 

II.C 27 0 

II.D 26 0 

III.A 29 0 

III.B 31 0 

III.C 27 0 

III.D 28 0 

IV.A 27 0 

IV.B 30 0 

IV.C 30 1 

IV.D 29 0 

V.A 26 0 

V.B 26 0 

V.C 25 0 

V.D 26 1 

 547 5 

 

Počet žiakov v priebehu školského roka sa menil takto: 

k 15.09.2017  547 

k 31.01.2018  545 

na konci šk. roka 543 z toho 365 dievčat a 178 chlapcov 

      V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 2016/17 k 15.09.2017 došlo k poklesu 

počtu žiakov o 4 žiakov a do konca školského roku 2017/18 k poklesu o ďalších 2 žiakov. 

K poklesu počtu žiakov dochádzalo z dôvodov prestupov do iných škôl. Traja žiaci študovali 

podľa individuálneho učebného plánu, z nich jeden žiak zo zdravotných dôvodov, jeden žiak 

z dôvodu športovej reprezentácie a jedna žiačka v 2. polroku zo zdravotných dôvodov, ktorá 

následne prerušila štúdium. Jednej žiačke bolo umožnené štúdium v zahraničí. Piati žiaci so 

ŠVVP boli individuálne začlenení.  

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 184 / počet dievčat: 121 

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

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 120 / počet dievčat: 84 

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2017: 102 / počet dievčat: 67 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 09. 2017: 106 / počet dievčat: 70 
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  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení 0 0 0 184 0 0 0 184 

prijatí 0 0 0 120 0 0 0 120 

% úspešnosti 0 0 0 65,22 0 0 0 65,22 

zapísaní 0 0 0 102 0 0 0 102 

 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ADK ANJ CCJ DEJ 2AJ 2FJ 2NJ 2RJ EKO ETV GEO GOR HGM INF ICR 

I. A 1,81   1,41 2,33   1,77 2,36             1,81   

I. B 1,65   1,77 2,15   1,83 2,07             1,65   

I. C 1,85   1,33 1,33       2,22           1,63   

I. D 1,85   1,48 1,52     2,26             1,56   

II. A 1,96   1,68     2,5   2,14 2,32         2   

II. B 2,04   1,65       2,81   2,85         1,73   

II. C 1,96   1,78       2,57 3 1,56         1,78   

II. D 1,96   1,69       2,58   2,15         1,65   

III. A             2,93 2,46 2   3,26         

III. B             2,58   2,74   2,97         

III. C           2,38   3,08 2,48   2,84         

III. D           2,08 2,29   1,78   2,63         

IV. A             2,42 2,8 2,67   3,11   2,63     

IV. B             2,8 2,27 2,2   2,9   1,77     

IV. C             2,93 3,13 2,52   3,24   2,9     

IV. D           2,36 2,8   2,66   3,17   2,55     

V. A           2,69   2,85 2,77       2,65   1,69 

V. B             2,85 2,62 2,54       3,19   1,31 

V. C             2   2,4       2,4   1,32 

V. D         2,42     2,64 2,5       2,69   1,58 

 

Trieda MKT MAT NBV NEJ OBN PČOZ PRN PXA 1AJ 1NJ RJM SJL Spr TOB EPP 

I. A   2,7             2     2,04 1 1,89 1,93 

I. B   3,15             2,31     2,62 1,04 1,85 1,96 

I. C   3,41             1,7     2,11 1 1,78 2,15 

I. D   3             2     2,56 1 1,93 1,85 

II. A   2,75     1,14       2     2,43 1,07 2,04 1,96 

II. B   2,92     1       2,65     2,85 1 1,92 2,27 

II. C   3,33     1,22       1,7     3 1,15 1,7 2,74 

II. D   2,81     1,19       2,04     2,65 1,04 1,62 1,96 

III. A   3,41     1,41     1,37 2,7     2,93 1,04 1,67 1,78 

III. B   2,48     1,97     1,29 2,39     2,03 1,06 1,61 1,65 

III. C   2,63     1     1,2 1,96     2,68 1 2 2,13 
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III. D   2,37     1,96     1,11 2,19     2,3 1,04 1,81 1,7 

IV. A               1,7 2,63     2,48 1     

IV. B               1,07 1,87     2,03 1,03     

IV. C               1,38 2,24     3,07 1,1     

IV. D               1,45 2,21     2,59 1,07     

V. A 2,46           2,88   2,35     2,54 1     

V. B 2,77           2,73   2,65     3 1,12     

V. C 2,92           2,64   2,52     3,04 1     

V. D 2,38           2,77   2,29 2,58   2,35 1     

 

Trieda TSV TČOZ ÚČT ANH CVI CVM ANK NJK RJK KOS MGA SCR SPS VZI ZTV 

I. A 1,11                         1,81   

I. B 1,15                         1,65   

I. C 1                         1,89   

I. D 1,11                         2,19   

II. A 1,07                         2,18   

II. B 1,08                         2,04   

II. C 1,15                         2,33   

II. D 1,12                         2,15   

III. A 1,12   2,74                         

III. B 1,14   2,52                         

III. C 1,14   2,64                         

III. D 1,16   2,41                         

IV. A 1,04   2,56       2,19           1,44     

IV. B 1,1   2,43 1,43     1,93         1,25       

IV. C 1,21   2,66 1,33     2,55           1     

IV. D 1,07   2,97       2,07         1,62       

V. A 1   2,54   1,31   2,35                 

V. B 1,76   3,12   1,59 3 2,31                 

V. C 1,2   2,92   1,41 3,33 1,84                 

V. D 1   2,73   1,53 2,11 2,5                 

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

I. A 27 4 13 9 1 0 0 0 0 

I. B 26 6 5 15 0 0 1 0 0 

I. C 27 3 9 15 0 0 0 0 0 

I. D 27 4 9 14 0 0 0 0 0 

II. A 28 4 11 13 0 0 0 1 0 

II. B 26 1 9 16 0 0 0 0 0 

II. C 27 4 4 18 1 0 0 2 0 
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II. D 26 5 8 13 0 0 1 0 0 

III. A 27 2 5 20 0 0 1 0 0 

III. B 31 7 8 16 0 0 0 1 0 

III. C 25 6 6 12 0 0 0 0 0 

III. D 27 6 4 17 0 0 1 0 0 

IV. A 27 8 3 16 0 0 0 0 0 

IV. B 30 7 9 13 1 0 1 0 0 

IV. C 30 2 8 19 0 1 3 0 0 

IV. D 29 2 8 19 0 0 0 1 0 

V. A 26 3 4 19 0 0 0 0 0 

V. B 26 1 5 19 1 0 1 1 0 

V. C 25 4 2 18 1 0 0 0 0 

V. D 26 3 6 17 0 0 0 0 0 

 

PROSPECH 

Pri polročnom hodnotení v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho 

školského roka 2016/17 je možné konštatovať, že prospech sa zlepšil. Zvýšil sa počet žiakov, 

ktorí prospeli s vyznamenaním, aj počet žiakov ktorí prospeli veľmi dobre a poklesol počet 

žiakov, ktorí prospeli. Neprospievajúcich žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským 

rokom bolo o 7 viac, ale až 23 žiakov neprospelo súčasne z viacerých predmetov (o 9 viac ako 

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

v prvom polroku školského roka 2016/17 bol celkový priemer školy 2,18 a v tom istom období 

hodnoteného školského roka bol 2,17. 

V každom ročníku boli neprospievajúci žiaci, najviac vo 4. ročníku – 15 žiakov a v 3. 

ročníku – 11 žiakov, v 2. ročníku – 10 žiakov, v 5. ročníku – 7 žiakov a v 1. ročníku – 4 žiaci.  

Mali sme 1 žiačku 3. ročníka, ktorá neprospela zo 6 predmetov, 1 žiačka 5. ročníka 

neprospela z 5 predmetov, 2 žiaci neprospeli zo 4 predmetov, 3 žiaci z 3 predmetov, 16 žiakov 

z 2 predmetov a 24 žiakov neprospelo z jedného predmetu. Iba v štyroch triedach (I. A, I. D, 

III. B a V. C) neboli neprospievajúci žiaci. 

Celkovo priemerný prospech tried podľa pásiem: 

-          do 2,00 5 tried 

-          2,01 – 2,44 15 tried 

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

stúpol počet žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním o 13 žiakov, počet žiakov, ktorí prospeli 

veľmi dobre klesol o 18 žiakov, počet žiakov, ktorí prospeli sa zvýšil o 44 žiakov.  

K 30. 06. 2018 z dôvodu účasti na zahraničnej praxi alebo pre nesplnenie povinnosti 

z predmetu prax bolo neklasifikovaných 21 žiakov a 13 žiakov neprospelo. Opravné skúšky 

boli povolené 11 žiakom, z ktorých ich 8 žiaci úspešne vykonali. 
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Počet neprospievajúcich žiakov pri hodnotení k 31. 08. 2018 poklesol zo 47 na 5. Jeden 

žiak 4. ročníka neprospel zo 7 predmetov, jedna žiačka 5. ročníka neprospela z 5 predmetov, 2 

žiaci neprospeli z 2 predmetov a 1 žiak neprospel z jedného predmetu.  

Celkovo priemerný prospech tried podľa pásiem: 

-          do 2,00  8 tried 

-          2,01 – 2,20  4 triedy 

-          2,21 – 2,50   8 tried 

Pri hodnotení prospechu za 1. polrok študijný priemer 1,00 dosiahlo 8 žiakov a za 2. 

polrok študijný priemer 1,00 dosiahlo 15 žiakov. Z celkového počtu 543 žiakov na konci 2. 

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

PV -   82 

PVD  - 136 

P - 319 

N -     5  

RS -     1 

  

Riaditeľ školy jednej žiačke povolil vykonať komisionálne skúšky (rozdielové) za 3. 

ročník školského roka 2017/2018 z dôvodu osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky 

absolvovaním časti štúdia v škole mimo územia SR. 

Celkový priemer za školu v druhom polroku školského roka 2017/2018 bol 2,17.  

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

I. A 27 2171 80,41 2170 80,37 1 0,04 

I. B 26 3046 117,15 3025 116,35 21 0,81 

I. C 27 1838 68,07 1838 68,07 0 0,00 

I. D 27 2405 89,07 2402 88,96 3 0,11 

II. A 28 2593 92,61 2565 91,61 28 1,00 

II. B 26 3235 124,42 3210 123,46 25 0,96 

II. C 27 3749 138,85 3620 134,07 129 4,78 

II. D 26 2786 107,15 2727 104,88 59 2,27 

III. A 27 3095 114,63 3020 111,85 75 2,78 

III. B 31 2987 96,35 2965 95,65 22 0,71 

III. C 25 2273 90,92 2255 90,20 18 0,72 

III. D 27 2561 94,85 2543 94,19 18 0,67 

IV. A 27 3463 128,26 3453 127,89 10 0,37 
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IV. B 30 3869 128,97 3867 128,90 2 0,07 

IV. C 30 4045 134,83 3915 130,50 130 4,33 

IV. D 29 2423 83,55 2387 82,31 36 1,24 

V. A 26 2431 93,50 2422 93,15 9 0,35 

V. B 26 4235 162,88 4144 159,38 91 3,50 

V. C 25 2929 117,16 2864 114,56 65 2,60 

V. D 26 2390 91,92 2385 91,73 5 0,19 

 543 58 524 107,78 57 777 106,40 747 1,38 

 

 DOCHÁDZKA 

     V uplynulom školskom roku bolo vymeškaných spolu 59 086 hodín, na jedného žiaka 

108,61 hodín, z toho 58 281 hodín ospravedlnených (na jedného žiaka 107,14 hodín) a 805 

hodín neospravedlnených (na jedného žiaka 1,48 hodín). V 1. polroku bolo na jedného žiaka 

vymeškaných v priemere 53,93 hodín a v 2. polroku 54,68 hodín. V porovnaní polrokov v 2. 

polroku bolo vymeškaných o 300 hodín viac ako v 1. polroku, a pri porovnaní s 

predchádzajúcim šk. rokom bolo vymeškaných celkovo o 3 839 hodín menej.  

     V celkovej dochádzke sa prejavil mierne zlepšujúci trend. V porovnaní s predchádzajúcim 

školským rokom došlo k zníženiu počtu vymeškaných hodín na jedného žiaka o 5,8 hodín, a k 

zvýšeniu celkového počtu neospravedlnených hodín o 340 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. 

 

  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 10 žiakom a na tretí stupeň 8 žiakom; v 2. polroku na druhý stupeň 9 žiakom a na 

tretí stupeň 6 žiakom. Pochvaly boli udelené žiakom za vzornú reprezentáciu školy na rôznych 

súťažiach (jazykové olympiády, športové akcie, gastronomické súťaže), ale aj za výborný 

prospech a vzornú dochádzku do školy. Rodičovská rada a občianske združenie Hotelak pri 

Hotelovej akadémii Prešov venovali 40 žiakom knižné odmeny. Riaditeľ školy odovzdal 35 

žiakom 5. ročníka ďakovné listy za výborné študijné výsledky, vzornú dochádzku a úspešnú 

reprezentáciu školy počas štúdia. V rámci výchovných opatrení v 1. polroku bolo udelených: 

94 pochvál od TU, 29 pochvál od RŠ, 74 napomenutí od TU, 49 pokarhaní od TU a 62 

pokarhaní od RŠ. V 2. polroku bolo udelených: 102 pochvál od TU, 39 pochvál od RŠ, 90 

napomenutí od TU, 50 pokarhaní od TU a 72 pokarhaní od RŠ. 
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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 

Druhý ruský 

jazyk 
B1 4 (0/4) 71,70% 2 57,50% 2 3  1   1,50 4 

Geografia  1 (0/1)     1     1,00 1 

Matematika  3 (1/2) 43,33% 3          

Praktická časť 

odbornej 

zložky 

 103 (28/75)            

Prvý anglický 

jazyk 
B1 86 (24/62) 55,80% 85 64,29% 85 22 27 22 13  2,31 84 

Prvý anglický 

jazyk 
B2 10 (4/6) 76,66% 10 89,50% 10 8 2    1,20 10 

Prvý nemecký 

jazyk 
B1 8 (1/7) 55,34% 5 62,00% 5 5 1 2   1,63 8 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

 103 (28/75) 53,54% 102 68,06% 102 30 27 29 15  2,29 101 

Teoretická 

časť odbornej 

zložky 

 103 (28/75)     30 30 30 11  2,22 101 

 

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

maturitnú skúšku prihlásilo 103 žiakov 5. ročníka. Traja žiaci neukončili úspešne 5. ročník 

(dvom z nich boli povolené opravné skúšky, jedna žiačka neprospela z viacerých predmetov). 

V riadnom termíne maturitnú skúšku konalo 100 žiakov, z toho 99 žiakov ju úspešne 

absolvovalo. Jeden žiak neprospel na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Jeden 

žiak po vykonaní opravných skúšok a úspešnom ukončení 5. ročníka požiadal o možnosť konať 

maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne v septembri. Jeho žiadosti bolo vyhovené a maturitnú 

skúšku úspešne absolvoval. Jeden žiak úspešne vykonal opravnú maturitnú skúšku z PČOZ v 

mimoriadnom termíne v septembri. Jedna žiačka neprospela na opravnej skúške, čím neúspešne 

ukončila 5. ročník. Požiadala o opakovanie 5. ročníka. Jej žiadosti bolo vyhovené.   

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 

 103 (28/75) 66 25 11 1  1,49 103 

 

     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 



11 
 

prostrediu. Tentoraz to boli oslavy 90. výročia založenia školy, kde maturanti pripravili 

a realizovali Deň otvorených dverí Hotelovej akadémie Prešov, Slávnostnú akadémiu na veľkej 

scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove a Slávnostný raut pre pozvaných hostí 

v priestoroch školy. 

     Maturanti preukázali primerané organizačné a 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 K hotelová akadémia  

V. B 6323 K hotelová akadémia  

V. C 6323 K hotelová akadémia  

V. D 6323 K hotelová akadémia  

 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 
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Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 44 14 44 14 

DPP 7 3 7 3 

Znížený 

úväzok 
1 0 1 0 

ZPS 0 2 0 2 

Na dohodu 1 1 1 1 

Poznámka: Jedna pedagogická zamestnankyňa bola dlhodobo práceneschopná, preto za ňu bola 

zabezpečená adekvátna náhrada na DPP. 

Pedagogickí zamestnanci 

Interní učitelia: 

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

2.    Badžanová Zuzana, Mgr.    NEJ 

3.    Baňas Karol, Mgr.    EKO, HGM, ICR, ANH, OBN 

4.    Bavoľárová Zuzana, Mgr.   SJL, DEJ, OBN 

5.    Beisetzerová Lýgia, PhDr.   ANJ, ANK 

6.    Borodáčová Valéria, Mgr.   ANJ, ANK 

7.    Bučková Lucia, Ing.    CCJ, TOB 

8.    Daňko Jaroslav, Mgr.   MAT, CVM  

9.    Demeterová Marta, Mgr.   NEJ 

10.  Feľbaba Vladimír, Mgr.   SJL, OBN, ETV, SPS 

11.  Frantová Martina, PaedDr.   TSV 

12.  Goliášová Alena, Ing., Mgr.   CCJ, TOB, 

13.  Harčariková Ľudmila, Mgr.   ADK, TOB 

14.  Hutňanová Ingrid, Mgr.   RUJ 

15.  Ignatová Beáta, Mgr.    SJL, ETV 

16.  Iľková Anastázia, Mgr.   NEJ, RUJ 

17.  Jankaničová Gabriela, Mgr.   CCJ, TOB 

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

19.  Kolenková Antónia, Ing.   ICR 

20.  Korbová Oľga, Mgr.    MAT, GEO 

21.  Krajňák Juraj     CCJ, PXA, TOB 

22.  Krompaská Ľudmila, Mgr.   CCJ, EPP, TOB 

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

24.  Kuchárik Ján, Ing.    EKO, PRN, TSV, UCT 

25.  Kuchárová Svetlana, Mgr.    NEJ, RUJ, RJK 

26.  Kurečková Jana, Mgr.   ANJ, ANK 

27.  Lipnická Mária, Ing.    EKO, MKT, UCT, SCR 

28.  Maťašová Dana, PhDr.   EKO, MKT, UCT 
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29.  Miháliková Petra, Ing.   EKO, MKT, UCT 

30.  Mihályová Juliána, MVDr., Mgr.  CCJ, EPP, VZI 

31.  Mojzešová Gabriela, PaedDr.  ADK, CCJ, EPP, TOB 

32.  Pažický Milan, Mgr.    TSV, GEO 

33.  Pipková Andrea, Mgr.   SJL, TOB 

34.  Pľutová Anna, Ing.    INF, CVI 

35.  Rozumová Markéta, Mgr.   FRJ, SJL 

36.  Rudá Lucia, Mgr.    ANJ, ANK 

37.  Rudyová Beáta, Mgr.   ANJ, ANK 

38.  Soták Marek, Mgr.    ANJ 

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

40.  Sučková Tatiana, Mgr.   NBV 

41.  Šebej Marek, Mgr.    EKO, HGM, PXA, TOB 

42.  Šenko Jozef, MVDr.    TOB 

43.  Šimčíková Martina, Mgr.   ANJ, ANK, FRJ 

44.  Štefanková Viera, Mgr.   ANJ, ANK 

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

46.  Tomková Zuzana, Mgr.   ANJ, ANK 

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

48.  Turčinová Slavomíra, Ing.   HGM, EKO, PRN, PXA, ANH 

49.  Vargová Daniela, Ing.   INF, CVI, ICR 

50.  Vitkovičová Alena, Ing.   EKO, UCT, ADK, ANH 

51.  Vojtková Veronika, Ing.   CCJ, EPP, VZI 

Čiastočný úväzok z interných učiteľov:  

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

Externý učiteľ: 

1. 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 

 DEJ - dejepis 

 EKO  - ekonomika 

 EPP  - technológia prípravy pokrmov 

 ETV - etická výchova 

 FRJ - francúzsky jazyk 
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 GEO - geografia  

 HGM - hotelový a gastronomický manažment 

 INF - informatika 

 ICR  - informatika v cestovnom ruchu 

 MKT - marketing 

 MAT - matematika 

 NBV - náboženská výchova 

 NEJ - nemecký jazyk 

 OBN - občianska náuka 

 PRN  - právna náuka 

 PXA  - prax 

 RUJ - ruský jazyk 

 SJL - slovenský jazyk a literatúra 

 SPS - spoločenskovedný seminár 

 TSV  - telesná a športová výchova 

 TOB  - technika obsluhy 

 UCT  - účtovníctvo 

  

Nepedagogickí zamestnanci 

Škola: 

1.   Bartuneková Verona  - skladníčka 

2.   Delejová Magdaléna  - upratovačka   

3.   Gregová Marta  - účtovníčka  

4.   Jurčišinová Iveta  - administratívna pracovníčka 

5.   Molnárová Mária  - upratovačka  

6.   Pížová Viera   -  upratovačka  

7.   Palčová Mária   -  hospodárka 

8.   Prídavok Stanislav  - správca športovej haly 

9.   Rychvalský Dušan  -  kurič - údržbár  

10.    Šebešová Katarína  - upratovačka 

11.    Šitárová Miroslava, Mgr. - sekretárka (zastupovanie počas MD)  

12.    Tuhrinský Peter  - kurič – údržbár 

13.    Vaľková Dana  - mzdová účtovníčka  

  

Školská jedáleň a SOP Unigast: 

 

1.   Franková Marcela  - vedúca ŠJ a SOP  

2.   Komarová Margita  - kuchárka 

3.   Škopárová Daniela  - práčka, upratovačka 

4.   Štiborová Helena  - kuchárka 
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Dlhodobá PN: 

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

 

Materská a rodičovská dovolenka 

       1. Sekventová Katarína, Mgr. - učiteľka ANJ 

       2. Miháliková Jana   - sekretárka riaditeľa školy 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 3 48 51 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

     

spolu 3 48 51 

 

     Ako nekvalifikovaní učitelia boli traja učitelia odborných technologických predmetov. 

Jeden učiteľ má absolvované úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom odbore, 

absolvoval doplnkové pedagogické štúdium, avšak nemá ukončené vysokoškolské štúdium 2. 

stupňa. Dve učiteľky majú absolvované vysokoškolské štúdium 2. stupňa v inom ako 

požadovanom odbore. Všetci traja 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: 2 hodiny etickej výchovy, 8 hodín občianskej náuky, 4 

hodiny telesnej a športovej výchovy a 1 hodina služby v cestovnom ruchu.  

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

I. A ETV 1 

I. D ETV 1 

II. B OBN 1 

II. D OBN 1 

III. A OBN 2 

III. C OBN 2 

III. D OBN 2 

III. C, D TSV 2 

IV. D SCR 1 

V. B TSV 2 



16 
 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 22 1 

2. atestácia 20 5 

štúdium školského manažmentu 3 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 4 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 21 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.  

 Počet uznaných kreditov k 31. 08. 2018:  

1.  Bačiková Anna, Ing.        8 

2.  Badžanová Zuzana, Mgr.      76 

3.  Baňas Karol, Mgr.      73 

4.  Bavoľárová Zuzana, Mgr.     25 

5.  Beisetzerová Lýgia, PhDr.   113 

6.  Borodáčová Valéria, Mgr.     42 

7.  Bučková Lucia, Ing.      76 

8.  Daňko Jaroslav, Mgr.    107 

9.  Demeterová Marta, Mgr.     70 

10.  Feľbaba Vladimír, Mgr.     77 

11.  Frantová Martina, PaedDr.   107 

12.  Goliášová Alena, Ing., Mgr.       0 

13.  Greifová Mária, MVDr.     64 

14.  Harčariková Ľudmila, Mgr.     90 

15.  Hutňanová Ingrid, Mgr.   170 

16.  Ignatová Beáta, Mgr.       85 

17.  Iľková Anastázia, Mgr.      63 

18.  Jankaničová Gabriela, Mgr.     75 

19.  Kalinová Marta, Ing.      62 
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20.  Kolenková Antónia, Ing.     76 

21.  Korbová Oľga, Mgr.    149 

22.  Krajňák Juraj         0 

23.  Krompaská Ľudmila, Mgr.       0 

24.  Kuchár Peter, PaedDr.        79 

25.  Kuchárik Ján, Ing.    110 

26.  Kuchárová Svetlana, Mgr.    42 

27.  Kurečková Janka, Mgr.     76 

28.  Lipnická Mária, Ing.    108 

29.  Maťašová Dana, PhDr.     68 

30.  Miháliková Petra, Ing.        94 

31.  Mihályová Juliána, MVDr., Mgr.    21 

32.  Mojzešová Gabriela, PaedDr.   150 

33.  Pažický Milan, Mgr.      66 

34.  Pipková Andrea, Mgr.      36 

35.  Pľutová Anna, Ing.      79 

36.  Rozumová Markéta, Mgr.     56 

37.  Rudá Lucia, Mgr.      95  

38.  Rudyová Beáta, Mgr.      62 

39.  Sekventová Katarína, Mgr.     32 

40.  Soták Marek, Mgr.    113 

41.  Strečková Angela, MVDr.     87 

42.  Sučková Tatiana, Mgr.     10 

43.  Šebej Marek, Mgr.    152 

44.  Šenko Jozef, MVDr.    129 

45.  Šimčíková Martina, Mgr.     48 

46.  Štefanková Viera, Mgr.     37 

47.  Šugárová Helena, Ing.        79 

48.  Tomková Zuzana, Mgr.   124 

49.  Tóthová Monika, Ing., PhD.   114 

50.  Turčinová Slavomíra, Ing.     78 

51.  Vargová Daniela, Ing.        82 

52.  Vitkovičová Alena, Ing.     98 

53.  Vojtková Veronika, Ing.         8 

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

-        Aj v uplynulom školskom roku sa uskutočnili triedne kolá súťaže v umeleckom prednese poézie 

a prózy Hviezdoslav Kubín v 1, 2. a 3. ročníku a triedne kolá súťaže v rétorike v 4. ročníku. 

Nezrealizovali sme však školské kolá týchto súťaží.  

-        Žiačka II. A triedy Mária Magdaléna Petrová sa  s fejtónom Šialené počasie zapojila do 6. ročníka 

literárnej súťaže Múdra príroda. Cieľom tejto súťaže je rozvíjať enviromentálne cítenie mladých 
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ľudí a budovať pozitívny vzťah k prírode. Poslaním je podporiť literárnu tvorivosť mladých ľudí 

formou vyjadrení ich vlastných názorov, skúseností, pocitov a potrieb vo vzťahu k prírode 

v krátkom literárnom útvare. Stále sa snažíme robiť všetko preto, aby sme podporili žiakov 

v rozvíjaní ich talentu. 

-        V novembri sme sa prihlásili do súťaže – Your Europe, your say. 

-        Sestra Jana zorganizovala triedne a  školské kolo Biblickej olympiády. 

-        OLYMPIÁDA v anglickom jazyku 

13. a 14. decembra sme zorganizovali pre našich žiakov školské kolo Olympiády v anglickom 

jazyku. V dvoch kategóriách súťažilo 30 žiakov v písomnej a ústnej časti. V písomnej časti si 

preverili svoje vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby a čítania, v ústnej časti ukázali svoje 

komunikačné zručnosti.  

 Výsledky: 

Kategória 2A (1. a 2. ročník) 

1. Jakub GREGA   I.D/1  - Ru 

2. Samuel  Mráz   II.D/1 

3. Alexandra Ripperová  I.C/1 

  

Kategória 2B (3. až 5. ročník) 

1. Michal ŠEBOK   V.C/2  - Bd 

2. Adam Kloc    IV.C/2 

3. Klaudia Butelová   V.D/2 

  

Kategória 2C2 (anglofónny) 

1. Adam MAKARA  I.A/2  - To 

2. Sofia Hubová   I.A/2 

Víťazi nás reprezentovali v obvodnom kole v januári. Michal Šebok obsadil 1. miesto aj 

v obvodnom/okresnom kole a postúpil do krajského kola. Jakub Grega obsadil 5. miesto 

a Adam Makara 4. miesto. Týchto žiakov pripravovali učiteľky Mgr. Borodáčová, Mgr. 

Rudyová a Mgr. Tomková. 

Olympiádu organizovali všetci členovia sekcie AJ. 

 -        OLYMPIÁDA v nemeckom jazyku 

 Sekcia nemeckého jazyka zorganizovala školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorej 

sa zúčastnilo 12 študentov. 

 Výsledky školského kola Olympiády v NJ: 

 Kategória 2A (žiaci prvého a druhého ročníka): 

1.   miesto  Nikoleta Mydlárová   II.B - Iľ 

2.   miesto  Lívia Husovská    II.D 

3.   miesto  Dominik Greš    I.B 
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 Kategória 2B (žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka): 

1.   miesto  Lucia Ščecinová   V.C - De 

2.   miesto  Dominik Havrila   V.B 

3.   miesto  Anna Štefaničová   V.D 

  

Mgr. Iľková pracovala v komisii okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku.  

 -        OLYMPIÁDA vo francúzskom  jazyku 

 14. decembra 2017 a 10. januára 2018  sa konala aj Olympiáda vo francúzskom jazyku, ktorej 

sa zúčastnilo 7 žiakov v kategórii 2A a 12 žiakov v kategórii 2B. Súťažilo sa v dvoch kolách 

písomnom a ústnom. 

 Výsledky školského kola Olympiády vo FJ: 

 V kategórii 2A 

1. miesto  Júlia Regecová  I.A - Ro 

  

V kategórii 2B 

1.   miesto  Viktória Sciranková  III.C - Šm 

2.   miesto  Ivana Bednariková.  III.D 

  

Prípravu testov a zakúpenie cien zabezpečila Mgr. Rozumová a súťaž prebehla v spolupráci 

s Mgr. Šimčíkovou. 

 -        OLYMPIÁDA v ruskom jazyku 

 V decembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku v kategóriách B1 a B2. 

Spolu sa jej zúčastnilo 24 žiakov. 

 Výsledky školského kola Olympiády v RJ: 

  

Kategória B1 

1.       Barbora Gladičová   II. A 

2.       Kristína Křížová   I. C 

3.       Barbora Karnišová   II. A 

  

Kategória B2 

1.       Tomáš Olejčuk   III. C 

2.       Kararína Štoková   IV. C 

3.       Stanislava Ondriová   V. D 

  

Súťaž pripravili a zorganizovali vyučujúce RJ – Mgr. Iľková, Mgr. Kuchárová, Mgr. 

Hutňanová. 
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-        EXPERT – geniality show 

 Na konci novembra sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže Expert Geniality Show. 32 

žiakov súťažilo v dvoch kategóriách O12 (žiaci 1. a 2. ročníka) a O36 (žiaci 3.- 5. ročníka). 

Žiaci si mohli vybrať dve z ponúkaných tém a odpovedať na 30 otázok z každej témy 

výberom zo štyroch možností. Na testoch usilovne pracovali 60 minút. Odpoveďové hárky 

boli zaslané do Bratislavy. 

Vyberať si mohli z týchto tém: 

Dejiny, udalosti, umenie (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad) 

Svetobežník (fyzická a humánna geografia) 

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

myslenie). 

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

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

Výsledky – našim 9 žiakom patrí 13 umiestnení do prvej stovky v jednej alebo oboch 

vybraných tematických rebríčkoch a dostanú diplomy s titulom TopExpert alebo Expert. V 

prvej desiatke máme tentokrát len jedného žiaka – Dominik Havrila z V.B triedy. 

 Najlepšie výsledky: 

Meno   1.téma 2.téma Celkové 

poradie 

Kategória O34 

Havrila Dominik V.B 8. Svetobežník 26. Góly, body.. 15. 

Kloc Adam IV.C 24. English 23. Dejiny 33. 

Fečková Aneta IV.D 17. English 90. Svetobežník 58. 

Pastulová Miroslava V.B 62. English     

Maťaš Adam V.A 51. Dejiny     

Leššová Júlia V.A 66. English     

          

Kategória O12 

Hubová Sofia I.A 73. English 17. Mozgolamy   

Bodokiová Barbara I.A   85. Dejiny   

Čarabová Juliana I.A 98. English     

    Organizáciu tejto súťaže na našej škole zabezpečili Dr. Beisetzerová a Mgr. Štefanková. 

 -        BEST in ENGLISH 

30. novebra sa 11 našich žiakov – angličtinárov už druhý krát zapojilo do medzinárodnej 

online súťaže v anglickom jazyku Best in English, určenej pre žiakov stredných škôl v rámci 

Európskej Únie a Českej republiky a aj krajín mimo EU. Celkový počet zapojených žiakov 

17612 zo 750 škôl z 29 rôznych krajín. 

Organizátorom súťaže bol Institute for Competencies Development a test bol vypracovaný 

firmou AKCENT International House Praque, čo je centrum pre Cambridge English Exams.  

Žiakom sa páčili typy úloh, možnosti precvičiť si zručnosti  a vedomosti, posluchové cvičenia, 

odpočítavanie času i okamžitá spätná väzba. 

Najlepšie výsledky z našich žiakov dosiahli : 
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 1.   Aneta Fečková  IV.D  - Kč 
2.   Ján Sidor   IV.D 

3.   Michal Šebok   V.C 

     Samuel Mráz   II.D 

  

Aneta Fečková dosiahla celkovo 339. miesto zo 17612, čo je krásne umiestnenie.  

Túto súťaž zrealizovali Dr. Beisetzerová a Mgr. Šimčíková v spolupráci s Ing. Pľutovou 

a Ing. Vargovou. 

-        Žiak Michal Šebok z V.C triedy, ktorý postúpil do okresného kola v Olympiáde 

z anglického jazyka, obsadil krásne druhé miesto. Tomuto žiakovi sa venovala Mgr. 

Borodáčová.  

-        V marci a apríli sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka opätovne zapojili v rámci krúžku Francúzske 

divadlo – FJ kreatívne do súťaže Jazykový kvet s hrou pod názov Panique au Palace od 

súčasnej francúzskej autorky Anne-Sophie Nédélec. Z krajského semifinálového kola 

postúpili do krajského finále a to ich posunulo priamo na celoslovenské kolo tejto súťaže, 

ktoré sa malo uskutočniť 18. 5. 2018 v Nitre avšak z dôvodu praxe v zahraničí sa súťaže 

nezúčastnili. Žiakom sa venovala Mgr. Šimčíková. 

-        Mgr. Korbová a Mgr. Daňko zorganizovali matematickú súťaž Klokan. Zúčastnilo sa jej 42 

žiakov, 29 v kategórii Kadet O12 a 13 v kategórii Junior O34. V kategórii Kadet O12 sme 

zo 180 škôl obsadili 66. miesto a v kategórii Junior O34 sme sa spomedzi 131 škôl umiestnili 

na 31. mieste. Siedmi žiaci svojimi výsledkami boli zaradení medzi úspešných riešiteľov. 

 KadetO12: 

  

Miroslava Jajčišinová II.C:   80 bodov, úspešnosť 66,7%, 262.-285. miesto, 90,7 percentil 

Jakub Grega I.D:                   77 bodov, úspešnosť 64,2%, 344.-383. miesto, 87,6 percentil 

Miroslav Bašista II.B:           72 bodov, úspešnosť 60%, 515.-554. miesto, 81,7 percentil 

Júlia Regecová I.A:               71 bodov, úspešnosť 59,2%, 555.-610. miesto, 80,1 percentil 

  

JuniorO34: 
  

Jonáš Havadej III.B:              65 bodov, úspešnosť 54,2%, 110.-123. miesto, 93,9 percentil 

Martin Maček IV.B:              60 bodov, úspešnosť 50%, 172.-193.miesto, 90,4 percentil 

Denis Maďar IV.A:               59 bodov, úspešnosť 49,2%, 194.-210. miesto, 89,3 percentil 

  

-        Zapojili sme sa súťaže SUPERŠKOLA 2018. Ing. Pľutová so žiakmi Sharon Crescini - V.B, 

Miroslava Pastulová - V.B, Simona Chromá - II.C, Lucia Pancuráková - II.C natočili video 

na tému „ Remeslo má zlaté dno“, ktoré bolo zaradené do súťaže o cenu diváka.  

-        V októbri vedúca PK TSV PaedDr. Martina Frantová zorganizovala Stolnotenisový turnaj 

pre žiakov školy. Súťaže sa zúčastnilo 20 chlapcov a 1 dievča.  

-        V novembri sa koordinátorka sociálno – patologických javov Mgr. Pipková Andrea 

so šiestimi žiakmi zúčastnila súťažno – zábavného podujatia „NIE DROGÁM“, ktoré   

organizovalo ABC-Centrum voľného času v Prešove v telocvični SOŠ lesníckej. 

-    Športové súťaže       
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P. 

č. 
Názov športovej 

súťaže 
Meno a priezvisko 

zodpovedného 

vyučujúceho 

Súťaž 

organizovaná  

  

Umiestnenie 

1. Cezpoľný beh  

chlapcov a dievčat  
Mgr. Milan Pažický KŠÚ Bez úspechu  

2. Futsal SŠ – chlapci PaedDr. Peter Kuchár KŠÚ Bez úspechu 
3. Stolný tenis dievčat PaedDr. Martina Frantová KŠÚ 5. miesto Obvodné kolo 
4. Stolný tenis chlapcov PaedDr. Martina Frantová KŠÚ 6. miesto Obvodné kolo 

      
5.  Volejbal dievčat Ing. Ján Kuchárik KŠÚ Bez úspechu 
6.  Majstrovstvá okresu  PaedDr. Martina Frantová ObSTZ 1. miesto Majstrovstvá okresu  

 -        Žiačka I.A triedy Katarína Petrovčíková sa umiestnila na 1. mieste na Majstrovstvách 

okresu Prešov v stolnom tenise jednotlivcov. Postúpila na Krajské majstrovstvá.    

 P. 

č. 

Názov športovej 

súťaže 
Meno a priezvisko 

zodpovedného 

vyučujúceho 

Súťaž 

organizovaná  

  

Umiestnenie 

1.  Florbal SŠ – chlapci PaedDr. Martina 

Frantová 
KŠÚ Bez úspechu 

2. Florbal SŠ – dievčatá PaedDr. Martina 

Frantová 
KŠÚ Bez úspechu 

3. Futbal SŠ – chlapci PaedDr. Peter Kuchár KŠÚ Bez úspechu 

4. Turnaj v sálovom 

futbale 
PaedDr. Peter Kuchár Fakulta 

výrobných 

technológií 

2. miesto zo 16. škôl  

7. Kľúč od pevnosti 

Stará Ľubovňa  
Ing. Ján Kuchárik   8. miesto SR 

 -        Ing. Lipnická sa v rámci Týždňa na podporu ekonomiky zapojila so žiakmi V. A triedy – 

T.  Dolinským, T. Gončárom a T. Rešetárom  do celoslovenskej súťaže v kategórii stredných 

škôl pod názvom Pýtajme si slovenské. So súťažným videom s danou tématikou vyhrali 1. 

miesto za video Miešaj slovenské! 

-        PhDr. D. Maťašová sa zapojila so žiačkami IV. D (K. Balogová, E. Buková, V. Hricová) do 

súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov pod názvom Kvalita výživy spotrebiteľa a 

bezpečnosť potravín.  

-        V júni Ing. A. Vitkovičová zorganizovala školskú súťaž v rýchlosti a presnosti písania na PC 

pre žiakov 1. ročníka. 

-        24. a 25. 10. 2017 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnil jubilejný 25. 

ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2017. Podujatie sa realizovalo 

pod záštitou AEHT – Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu, Slovenskej 

barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom 
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súťaže bola Hotelová akadémia v Prešove. Za našu školu sa barmanskej súťaže zúčastnili 2 

družstvá:  

Prešov I – v zostave Tomáš Dolinský z V. A triedy (12. miesto) a Sebastián Zima zo IV. C 

triedy (61. miesto).  

Prešov II – v zostave Leonard Pasierb z III. A triedy (60. miesto) a Matej Batík z III. B. triedy 

(34. miesto).  

Tomáš Dolinský z V. A triedy získal ocenenie za najlepšieho barman HA Prešov.  

V tomto roku sa súťaže zúčastnilo 68 súťažiacich barmanov zo 7 krajín. Účastníci súťažili v 

kategórii Klasik v súťaži jednotlivcov a v súťaži družstiev. Ich úlohou bolo pripraviť 4 porcie 

alkoholického Barman’s choice drinku použijúc min. 3 cl Jack Daniel’s whiskey a 4 porcie 

nealkoholického Fancy soft drinku s použitím min. 1 cl sirupu Monin v časovom limite 14 

minút. Do celkového hodnotenia sa započítavali body z písomného testu, ktorý preveril 

teoretické vedomosti mladých barmanov. Na súťaž žiakov pripravovala Mgr. Harčariková. 

-        Dňa 24. 10. 2017 prebiehal v priestoroch školy prvý ročník baristickej súťaže „Eurocup Junior 

Barista 2017“. Predstavilo sa 13 baristov z Lotyšska, Slovinska a zo Slovenska. Komisárov 

do baristickej súťaže nominoval hlavný partner, spoločnosť Musetti Slovakia, s. r. o. 

Leitmotívom súťaže bolo spojenie sveta kávy so svetom koktejlov. 

Úlohou súťažiacich tak bolo pripraviť okrem 4 porcií espressa a 4 porcií cappuccina aj 4 

porcie kávového drinku Espresso Martini.   

Školu na súťaži reprezentovali žiaci Zima Sebastián z III. C triedy (5. miesto celkovo a 1. 

miesto za techniku prípravy káv); Novotný Richard z V. A triedy (6. miesto celkovo a 4. 

miesto za techniku prípravy káv); Kandráč Tomáš zo IV.  triedy (7. miesto). 

Na baristickú súťaž žiakov pripravovala Mgr. Harčariková. 

-        14. 12. 2017 sme sa zúčastnili medzinárodnej gastronomickej súťaže cukrárov, kuchárov a 

aranžérov SWEETCUP 2017, ktorú organizovala SOŠ obchodu a služieb v Prešove. Témou 

tohtoročnej súťaže boli „Zimné variácie.“ Naša škola súťažila v disciplíne cukrár s  tortou, 

ktorej sme dali názov „Čaro zimnej noci“. Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažiacich zo Slovenska 

aj zo zahraničia a to z Poľska, Maďarska a Ukrajiny. Hlavným sponzorom bola obchodná 

spoločnosť DEKORO, ktorá stanovila aj podmienky na prípravu dekorácií z najnovších 

modelovacích a poťahových materiálov. 

Naša snaha nevyšla nazmar o čom svedčí aj výsledok práce, do ktorej sme vložili nemalé 

úsilie a skončili sme v striebornom pásme a zároveň sme získali hlavnú cenu za najlepšiu 

dekoráciu.  

Na súťaž žiakov pripravovala MVDr. Strečková a súťažné družstvo tvorili Helena Kosťová a 

Tomáš Olejčuk z  III. C triedy. 

-        Stredná škola gastronómie, hoteliérstva a lesníctva v Bzenci v Českej republike organizovala 

18. januára 2018 súťaž mladých barmanov „Vínny cocktail cup 2018“. Súťaže sme sa 

zúčastnili s dvojčlenným družstvom v zostave Matej Batík z III. B a Šimon Mikula z II. B 

triedy. Jedinou podmienkou a zároveň základnou povinnou ingredienciou bolo použitie 

jedného zo sponzorských vín z moravských vinárstiev. Poctivá príprava sa vyplatila a 
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priniesla so sebou úspech v podobe 2. miesta pre Mateja Batíka a 5. miesta pre Šimona 

Mikulu. 

Na súťaž žiakov pripravovala Mgr. Harčariková a bezpečnú cestu zaistil Mgr. Šebej. 

-        Dňa 16. februára 2018 sa konala baristická súťaž “SLOVAK BARISTA CUP junior 2018“ 

v Hotelovej akadémii Jána Andraščíka v Bardejove. Za našu školu sa súťaže zúčastnili žiaci: 

Matej Batík a Dominik Dobranský z III. B triedy a Tomáš Kandráč zo IV. B triedy. 

Súťažiaci sa prezentovali v časovom limite desiatich minúť prípravou dvoch porcií espressa, 

dvoch porcií cappuccina a dvoch porcií fancy drinku s použitím espressa. Okrem prípravy 

nápojov, každý súťažil v nastavovaní mlynčeka na kávu s vylosovanou kávou.  

Účasťou na súťažiach žiaci získavajú nové skúsenosti, vedomosti i zručnosti. Majú možnosť 

porovnať svoju prácu a schopnosti so žiakmi z iných škôl, čo ich motivuje ďalej na sebe 

pracovať. 

Na súťaž žiakom pomohli pripraviť sa Mgr. Harčariková a Mgr. Šebej. 

-        Dňa 27. - 28. februára sa žiaci našej školy Matej Batík a Dominik Dobránsky obaja z III. B 

triedy zúčastnili na súťaži Xpert v umení čapovať pivo v Nových Zámkoch. 

Súťaž pozostávala z písomnej a praktickej časti. Praktická časť pozostávala z narážania 

súdov, čapovania piva až po samotnú sanitáciu výčapu. Súčasťou súťaže bola aj exkurzia 

pivovaru v Hurbanove. Žiakom to dalo veľa užitočných informácií a skúsenosti. Mali si 

možnosť vyskúšať viaceré čapovacie zariadenia ako aj dozvedieť sa celý proces výroby piva. 

Žiaci získali krásne umiestnenia Matej Batík - 5. miesto a Dominik Dobránsky - 6. miesto. 

Žiakov na súťaž pripravoval a súťaže sa zúčastnil PhDr. Marek Šebej, MBA. 

-        V dňoch 21. – 22. marca 2018 sa konala juniorská barmanská súťaž Cassovia cup 2018 na 

Hotelovej akadémii v Košiciach, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy v zložení: Purevdorj 

Khongorzul z II. B triedy a Leonard Pasierb z III. A triedy. 

Súťaž prebehla dvojkolovo. Prvý deň, ktorý bol zároveň dňom príchodu, si súťažiaci 

vylosovali poradie v súťaži a písali vedomostný test z oblasti stolovania, tovaroznalectva, 

IBA – Medzinárodnej barmanskej asociácie a tiež z oblasti medzinárodných receptúr 

miešaných nápojov. 

V silnej konkurencii 52. súťažiacich naši žiaci obsadili veľmi zaujímavé umiestnenia: 

Purevdorj Khongorzul obsadila 3. miesto a Leonard Pasierb diplom za účasť. 

Pre oboch súťažiacich to bola veľmi cenná skúsenosť, ktorá ich povzbudila do ďalších súťaží 

a aktivít. 

Pri príprave súťažiacich a zostavovaní receptúr súťažiacim pomohla Mgr. Harčariková. 

-        Dňa 27. 03. 2018 sa konala carvingová súťaž vo Svidníku, 7. ročník Carpatia Carving Cup. 

Súťaže sme sa zúčastnili v takomto zložení: Daniela Gajdošová V. D, Diana Maťašovská V. 

D, Zuzana Jurková V. D a Stanislava Ondriová V. D. 

Súťaž bola rozdelená do troch kategórií A, B a C. Kategória A  bola určená pre začiatočníkov, 

kategória B zastrešovala pokročilých súťažiacich. Účastníci týchto kategórií počas troch 

hodín vyrezávali podľa vopred stanovených pravidiel naživo svoju kompozíciu. Kategória C 

bola hotový výrobok, tejto kategórie sa mohli zúčastniť všetci súťažiaci bez ohľadu na to, či 

boli začiatočníci alebo pokročilí. Každý súťažiaci si tento výrobok prichystal deň vopred. 

Tento rok sme sa umiestnili 6-krát v bronzovom pásme, 1-krát v striebornom pásme a 1x v 

zlatom pásme. 

Na súťaž pripravovali MVDr. Strečková a Ing. Bačíková a p. Tuhrinský sa pričinil o bezpečnú 

dopravu. 

-        V dňoch 26. - 27. 03. 2018 sa v Modrom Kameni konala súťaž Vitis Trophée - Majstrovstvá 

someliérov Slovenska Junior, ktorej sme sa taktiež zúčastnili. Už po piaty krát si študenti, 
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pracovníci v gastronómii a someliéri do 21 rokov zmerali sily nielen v teoretických, ale aj 

praktických znalostiach o víne. Až 26 mladých vinárskych talentov sa stretlo v priestoroch 

Spojenej školy obchodu a služieb v Modrom Kameni. 

V pondelok sa konala teoretická časť základného kola, ktorá pozostávala z písomného testu 

a po krátkej prestávke pokračovala 1. praktická časť základného kola a to senzorický test, v 

ktorom sme rozoznávali odrody vín. Po senzorickom teste nasledovala prednáška spojená s 

degustáciou pod vedením hlavnej enologičky spoločnosti Hubert J. E. pani Ingrid 

Vajczikovej. Hneď po príchode prebehla 2. praktická časť základného kola - servis červeného 

vína v priebehu 7 minút a dekantácia červeného vína. Po skončení praktickej časti nasledovalo 

odovzdanie cien všetkým účastníkom súťaže a vyhlásenie 3 finalistov. 

Vo finále si 3 najlepší súťažiaci zmerali sily v snúbení jedla a vína, servise šumivého vína a 

v senzorických vlastnostiach 2 vzoriek vín.  

Našu školu na tomto zaujímavom podujatí reprezentovali žiačky Terézia Lazurová a 

Alexandra Pribulová obe zo IV. B triedy. Táto súťaž  priniesla súťažiacim mnoho skúseností 

a zážitkov z oblasti somelierstva. Na súťaž žiakov pripravoval p. Krajňák. 

-        Dňa 27. 03. 2018 sa konala Juniorská baristická súťaž organizovaná Holelovou akadémiou 

Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Súťaže sa za našu školu zúčastnili žiaci Leonard Pasierb z 

III. A triedy a Richard Novotný z V. A triedy. Súťaž prebiehala dvojkolovo. Súťažiaci mali 

pripraviť povinné nápoje v zložení – 2 espresso, 2 cappuccino a 2 porcie voľného nápoja s 

použitím kávy tzv. fancy drinky a to všetko v časovom limite 10 minúť. Druhou disciplínou 

bola súťaž nastavovania mlynčeka a prípravy 2 porcií kvalitného espressa. Aj napriek tomu, 

že nezískali žiadne z oceňovaných umiestnení, získali cenné skúsenosti. 

-        Klaudia Butelová V. D triedy a Martin Bachura z III. C triedy sa zúčasnili someliérskej súťaže 

„Mladý someliér“. Klaudia Butelová v silnej konkurencii súťažiacich obsadila krásne druhé 

miesto. Uspela v korektúre vínnej karty a v servise šumivého vína, ktoré otvárala pred prísnou 

porotou. Do finále postúpili len traja najlepší adepti – možno budúci enológovia. Na súťaž 

žiakov pripravoval p. Krajňák. Na súťaži žiakov sprevádzal Mgr. Pažický Milan.  

-        Klub cukrárov SZKC v spolupráci s Hotelovou akadémiou Liptovský Mikuláš organizoval 6. 

ročník celoslovenskej súťaže „TOP cukrár 2018“, ktorá sa konala 22. 03. 2018 v 

Liptovskom Mikuláši. Súťaž bola určená pre cukrárov juniorov, študentov a seniorov. 

Tejto súťaže sme sa po prvýkrát  zúčastnili aj my so súťažnou tortou s jarnou tematikou  a 

umiestnili v bronzovom pásme. Mali sme možnosť vidieť cukrárske diela popredných 

slovenských cukrárov. Aj keď tento odbor sa na škole nevyučuje snažíme sa naše zručnosti 

dotvárať na krúžku a účasťou na spomenutej súťaži. Takto získavame nový pohľad na súčasné 

trendy v odbore cukrár, ktorý nás motivuje viac pracovať na sebe. Na súťaži nás 

reprezentovali Helena Kosťová, Tomáš Olejčuk z III.C. Na súťaž žiakov pripravovala 

kolegyňa MVDr. Strečková. 

-          V dňoch 10. – 12. 04. 2018 sa konal v Slovinskom Blede už 13. ročník medzinárodnej 

barmanskej súťaže „G&T Cup 2018“. Súťaž pozostávala z písania vedomostného testu v 

deň príchodu, z oblasti tovaroznalectva a vedomostí o medzinárodných receptúrach 

miešaných nápojov. V druhý deň, sme sa v skorých ranných hodinách presunuli do Ľubľany, 

kde v prostredí krásneho päť hviezdičkového hotela na terase dvadsiateho poschodia prebehla 

druhá časť súťaže – samotné miešanie nápojov. Témou tohto ročníka bolo 'Cocktail and 

Music'. 

Našu školu na súťaži reprezentovali žiaci: 

Dominik Dobránsky, z III. B triedy,  ktorému bola priradená hudba typu – blues a spirit – 

Monkey Shoulder Blended Malt Scotch Whisky. 
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Matej Batík, z III. B triedy, ktorému bola priradená hudba typu – latino – a spirit – Tequila 

Herradura Resposado. 

Obaja súťažiaci museli vytvoriť vlastný fancy drink z priradených spiritov a prezentovať 

svoje barmanské zručnosti pred technickou a chuťovou komisiou. Súčasťou dotvorenia 

celkového dojmu a prezentácie súťažiacich bolo aj vhodné oblečenie a tiež prezentovanie 

svojho drinku a práce pútavým príbehom, samozrejme v anglickom jazyku. 

Náročnú, no veľmi zaujímanú súťaž žiaci zvládli na výbornú a z podujatia sme si doniesli 

ocenenie za najlepšie napísaný test. Aktívnou účasťou na súťažiach podobného typu, žiaci 

získavajú nové vedomostí, skúsenosti a hlavne nové kontakty a priateľstvá. 

-        V dňoch 17. – 18. 05. 2018 sa konala „Bartender Chalange 2018“ v Banskej Bystrici, 

organizovanej firmou Pernod Ricard. Zúčastnili sa jej žiaci III. B triedy Jonáš Havadej získal 

1. a Dominik Dobranský získal 3. miesto. Okrem súťaže sa mali možnosť zúčastniť aj  

workshopov Bartender Chalange v Banskej Bystrici a tak sa mnohému novému priučiť. Na 

súťaž žiakov pripravovali Mgr. Harčariková a PhDr. Šebej, MBA.  

-        5. – 6. júna  2018 sa tak ako každý rok uskutočnila súťaž v grilovaní „Oheň náš darca“, v 

Kežmarku, organizovaná pod záštitou majstra kuchárskeho umenia  Gabriela Kocáka. Na 

súťaži sa za školu zúčastnili žiaci Helena Kosťová a Tomáš Olejčuk z III. C triedy. Žiakov 

pripravovala MVDr. Strečková a Mgr. Harčariková.  

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské 

akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...) 

 

PREZENTÁCIA  NA  VEREJNOSTI 

-        V septembri sme s II. A triedou navštívili Knižnicu P. O. Hviezdoslava a v rámci projektu 

„Prešov číta rád“ sa Mgr. Z. Bavoľárová spolu so žiakmi V. B triedy zúčastnila besedy 

s vnučkou básnika Rudolfa Dilonga p. Fulmekovou. V rámci tejto akcie sa Mgr. B. Ignatová so 

žiakmi V. A triedy a Mgr. A. Pipková so žiakmi I. B,  I.C a II. C triedy zúčastnili Piknikového 

čítania.  

-        V októbri sa žiaci II. A triedy pod vedením Mgr. B. Ignatovej zapojili do celoslovenského 

projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“. Ako partnerská škola nám bola v tomto 

školskom roku pridelená HA Spišská Nová Ves. Naši študenti si na svojej práci dali záležať 

a na základe zaslaných fotografií sme boli zaradení do celoslovenského výberu a ocenení 

diplomom. Aj takéto akcie pomáhajú viesť žiakov k literatúre a podporujú ich záujem o čítanie. 

-        Mgr. Z. Bavoľárová spolu so žiakmi V. B triedy absolvovala návštevu divadelného 

predstavenia Arkádia v Bratislave.  

-        V máji sa uskutočnilo online testovanie zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnili sa ho 

žiaci I. A , I. C, a IV. B triedy. Najviac 80,0 % získal študent Martin Maček zo IV. B triedy 

a najslabší žiak získal 23,3%. Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 52,1%. 

Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 48,1%. 

-        Žiaci III. B triedy Adam Švec a Veronika Krajňáková sa zúčastnili tvorivej dielne s názvom 

Podoby hovoreného slova. 
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-        Členovia PK SJL sa aktívne podieľajú na tvorbe  kultúrnych podujatí školy. V druhom polroku 

to bol kultúrny program k 90. výročiu založenia našej školy, na príprave a realizácii ktorého sa 

podieľala  Mgr. Ignatová. Mgr. A. Pipková a Mgr. B. Ignatová zostavili bulletin k 90. výročiu 

založenia školy. 

-        Naša škola je zapojená do vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho 

parlamentu. 

-        V decembri  žiaci prvého ročníka absolvovali otvorenú hodinu dejepisu v Krajskom múzeu 

v Prešove s témou Prešovské krvavé jatky. 

-        Naša škola je zapojená do vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho 

parlamentu. V júni dvojročný projekt skončil. Hotelová akadémia získala Plaketu 

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu a zároveň sme získali ocenenie Statočný 

ambasádorský tím s perspektívou. Ocenenie bude udelené v septembri v Bratislave na pôde 

Právnickej fakulty. Tím žiakov Jaroslav Tkáč, Lucia Straková a Frederika Mašlejová žiaci IV. 

A pracovali pod vedením Mgr. K. Baňasa a Dr. P. Kuchára.  

-        Dňa 19. 10. 2017 riaditeľ školy MVDr. Šenko s dvomi žiakmi školy Katarínou Birošovou  a 

Tomášom Dolinským z V. A triedy vycestovali do Bratislavy do televízie Markíza aby tam 

prezentovali našu školu a hlavne organizáciu jubilejného 25. ročníka medzinárodnej 

barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2017. Žiaci v rannej relácii „Teleráno“ predvádzali 

prípravu nealkoholických miešaných nápojov. Na prezentáciu žiakov pripravovala Mgr. 

Harčariková. 

-        Dňa 25. 10. 2017 bol sprievodným podujatím Eurocupu „Deň otvorených dverí v Hotelovej 

akadémii Prešov“. Návštevníci mali možnosť nazrieť „do kuchyne“, spoznať priestory školy 

a zároveň sa dozvedieť viac o aktivitách, ktoré škola realizuje. Žiaci predviedli návštevníkom 

ukážky odborných zručností a prezentovali možnosti štúdia a odbornej praxe na Slovensku i v 

zahraničí.  

-        1. 12. 2017 sa uskutočnilo Slávnostné ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského 

samosprávneho kraja, na ktorom novozvolený predseda PSK a novozvolení poslanci 

Zastupiteľstva PSK skladali sľub. Slávnostné zasadnutie sa konalo v historickej budove DJZ. 

Naša škola bola oslovená zrealizovať prípravu recepcie po slávnostnom zasadnutí. 

Technologickú časť zabezpečovali MVDr. Strečková a Mgr. Harčariková, servis zabezpečovali 

Ing., Mgr. Goliášová a Mgr. Šebej. 

-        24. 01. 2018 realizovali členovia našej PK OTP catering pre ÚPSK v krásnych priestoroch 

Evanielického kolégia v Prešove. Technologickú časť zabezpečovali Mgr. Krompaská, Ing. 

Bačiková, Ing. Vojtková pod vedením MVDr. Strečkovej. Kolegyniam vypomohol aj náš 

externý pracovník Mgr. Gajdoš. Servis zabezpečovali kolegovia Mgr., Ing. Goliášová a p. 

Krajňák. Akciu pomáhali zabezpečiť žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka. 

-        V dňoch 24. – 28. 01. 2018 zabezpečovali učitelia Mgr. Harčariková a Mgr. Šebej catering pre 

ÚPSK na výstavisku Incheba v Bratislave na podujatí ITF Slovakia počas prezentácií 

severovýchodu Slovenska. Technologickú i servisnú časť cateringu pomohli zrealizovať žiaci 

Vanda Fertaľová, Júlia Onofrejová, Matej Batík, Dominik Kravec z III. B triedy.   

-        Oslava jubilea 90. výročia založenia Hotelovej akadémie sa konala dňa 19. apríla 2018. Tento 

deň bol zároveň dňom PČ OZ MS žiakov piateho ročníka. V rámci osláv sme usporiadali Deň 

otvorených dverí. Návštevníci DOD mohli oceniť zručnosti študentov a vidieť, čo dokážu v 

rámci varenia, obsluhy, či samotného hotelierstva. Flambovanie, miešané nápoje, carving, 
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špeciálne kávičky a drinky od baristov boli príjemným spestrením pre všetkých, ktorí si prišli 

do priestorov školy trochu oddýchnuť a zabaviť sa.  Zaujímavosťou bolo tiež jedenie po tme v 

Blindkuh reštaurácii, ktoré si mohol vyskúšať každý z návštevníkov.  Zážitok umocňovalo 

čítanie menu v Braillovom písme. Produkty z regionálnej kuchyne mali návštevníci možnosť 

ochutnať v Slowfood bistre.  

Ďalšou z udalostí bola Slávnostná akadémia na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského 

v Prešove. Vyvrcholením  tohto jubilejného dňa bol Slávnostný raut pre pozvaných hostí. 

Zážitkom bolo vidieť flambovanie tropického ovocia, live cooking, ktoré predstavovalo 

pripravovanie jedál priamo pred očami hostí. Návštevníci mohli ochutnať tatarák zaudzovaný 

rozmarínom a tiež sous vide bravčovú panenku v kakaovom  prachu. Študenti využili moderný 

plating, ako napríklad  ukladanie surovín na točiacom sa gramofóne. Hostia si taktiež mohli 

vychutnať rôzne druhy vín. Súčasťou rautu bol studený a teplý bufet a takisto aj množstvo 

lákavých dezertov. Svojimi melódiami spríjemňovali atmosféru hudobníci zo skupiny 

Bratríkovci.  

-        12. júna 2018 realizovala naša škola pohostenie pri príležitosti oceňovania „Učiteľ PSK a Žiak 

PSK“ organizovaného ÚPSK v DJZ. S výdatnou pomocou žiakov toto podujatie zvládli učitelia 

za technologickú časť PaedDr. Mojzešová, MVDr., Mgr. Mihályová, Ing. Vojtková a Mgr. 

Krompaská. Servis mali na starosti Mgr. Harčariková, Ing. Bučková a PhDr. Šebej, MBA. 

-         14. - 15. júna 2018 sa tak ako každý rok konal ďalší ročník medzinárodnej vinárskej súťaže  

„MUVINA“ v Prešove. Toto podujatie organizuje Múzeum vín. Každoročne na podujatí 

participujú žiaci našej školy s pedagogickým dohľadom, tohto roku konkrétne s Ing., Mgr. 

Goliášovou a p. Krajňákom. 

  

ĎALŠIE  AKTIVITY 

1. Na hodinách anglického jazyka čoraz viac využívame programy i-tools na iteraktívnej 

tabuli, ktoré sú súčasťou našej učebnice a všetci učitelia AJ, ktorí sa zapojili do projektu 

EnglishGO  pripraveného v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a 

športu SR a MPC majú možnosť využívať aj komplexné digitálne vzdelávacie 

materiály na výučbu anglického jazyka v stredných školách, pozostávajúce 

z digitálnych multimediálnych vzdelávacích materiálov pre pedagógov aj pre študentov. 

2. Mgr. Rudá opakovane vypracovala žiadosť o asistenta na hodiny angličtiny, ktoré 

poskytuje Komisia J.W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike. 

Boli sme veľmi milo prekvapení keď naša žiadosť bola tentoraz schválená a v budúcom 

školskom roku bude na našej škole pôsobiť asistent pri výučbe anglického jazyka. 

     Prejavili sme síce aj záujem o zapojenia sa do projektu prostredníctvom programu 

Erasmus +, ale vzhľadom na to že Veľká Británia nebude od marca 2019 členkou EU, 

vzdelávacie inštitúcie neposkytujú svoje aktivity na území Veľkej Británie. 

3. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa každoročne 26. septembra už od roku 2001 

oslavuje Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti jednotlivé sekcie PK CJ pripravili 

rôzne akcie.  

     V rámci sekcie francúzskeho jazyka si žiaci mohli zasúťažiť v modernom štýle. 

Zaujímavé boli nielen otázky ale aj forma prevedenia prostredníctvom stránky Plickers. 

V dvojiciach odpovedali špeciálnym QR kódom, ktorý sa cez scan v aplikácii Plickers 

okamžite premietol na interaktívnej tabuli ako správna/nesprávna odpoveď. Súťaž 
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pripravila Mgr. Šimčíková a zúčastnila sa jej aj Mgr. Rozumová so svojimi žiakmi. 

Najšikovnejší žiaci v skupinách boli odmenení. Žiaci si mohli skúsiť novú tak trochu 

futuristickú formu výučby cudzích jazykov. 

     Žiačky 3. a 5. ročníka pripravili prezentáciu o zahraničnej praxi v nemeckom meste 

Waren. Dievčatá priblížili svojim spolužiakom ich pobyt, ako aj ich pracovnú náplň, či 

vzťahy na pracovisku. Oboznámili svojich spolužiakov aj so všetkými podmienkami, 

ktoré je potrebné splniť pred odchodom na zahraničnú prax. Dievčatá svojím 

rozprávaním dokázali povzbudiť tých, ktorí by mali záujem prihlásiť sa na prax, ale 

majú obavy z toho, že neovládajú dobre nemecký jazyk. Táto prax je skvelá príležitosť 

zdokonaliť sa v nemeckom jazyku. 

     Žiaci III. C – Tomáš Olejčuk a Helena Kosťová a žiačka I. C Sofia Redajová v sekcii 

ruského jazyka prezentovali slovom aj obrazom „Zvyky a tradície  ruskej kuchyne“ a 

„Zvyky na návšteve v ruskej rodine“. Aby podporili predstavu toho, o čom hovoria aj 

chuťovo, tak v spolupráci so žiačkou III. C – Denisou Polahárovou pripravili aj chutnú 

ochutnávku ruských pirôžkov, boršču a pravého ruského čaju, ktorý pripravili v ruskom 

samovare. 

     Ukážku toho, čo sa dá naučiť o svojej rodine, priateľoch a záľubách v prvom ročníku, 

prezentovali taktiež obrazom aj slovom žiačky II. A triedy – Barbora Karnišová a Mária 

Magdaléna Petrová. 

     Prezentácie sa zúčastnila aj žiačka zo IV.B triedy – Alexandra Pribulová, ktorá 

porozprávala o ruskom národnom kostýme, ktorý predstavila aj praktickou ukážkou. 

     Učebňu B2 si žiaci vyzdobili v duchu svojich prezentácií, čím dotvorili celkovú 

atmosféru. 

     Cieľom týchto prezentácií bolo povzbudiť žiakov v učení sa ruského jazyka  

zrozumiteľnou formou a zaujímavým spôsobom – čo si mohli vyskúšať aj žiaci, ktorí 

sa s ruským jazykom nikdy predtým nestretli ale skúsili azbukou napísať svoje mená. 

Sekcia anglického jazyka si zvolila formu oboznámenia žiakov s novými digitálnymi 

učebnými materiálmi. Mgr. Tomková a Dr. Beisetzerová zriadili žiakom V.A, I.A, 

III.A, IV.C účty na serveri EnglishGo a tí si mohli vyskúšať zaujímavú prácu 

s posluchovými úlohami i gramatický testovaním. 

4. K dispozícii všetkým vyučujúcim a žiakom je stále knižnica FFH – Nadácie pre 

vzdelávanie v hotelierstve, ktorá ponúka odborné knihy, encyklopédie, videokazety 

z odboru v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. O túto knižnicu sa stará Mgr. 

Kurečková. 

5. Naďalej sme spolupracovali s knižnicou British Council a to nielen učitelia AJ ale aj 

nemeckého jazyka, lebo bola otvorená aj sekcia nemeckého jazyka. 

6. V septembri členovia PK TSV zorganizovali Branný pretek v stredisku Drienica. 

Preteku sa zúčastnilo 106 žiakov 3. ročníka. 

7. 26. 9. – 29.9. 2017 členovia PK TSV zorganizovali akciu pod názvom – Bežecký 

maratón. Cieľom akcie bolo v rámci Európskeho týždňa športu osloviť čo najviac 

študentov a vzbudiť u nich záujem o pohyb. Každý študent zabehol vzdialenosť 1500 

m v teréne. Zapojilo sa 250 žiakov a prebehli spolu 375 km. 

8. V septembri sa uskutočnili účelové cvičenia pre žiakov 1. a 2. ročníka pod vedením Dr. 

Kuchára. 

9. V septembri žiaci 3. ročníka absolvovali Kurz na ochranu života a zdravia, ktorý bol 

organizovaný internátnou formou v stredisku Drienica, v horskom hoteli Javorná. 

Uskutočnil sa v dvoch termínoch. Kurz  prebiehal v spolupráci s členmi Červeného 

kríža a Armádou SR - Veliteľský útvar 6335 Prešov. Veľkou výhodou bola možnosť 

využiť bazén a priľahlé ihriská.  
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10. Žiaci 1. ročníka absolvovali lyžiarsky kurz, ktorý sa uskutočnil v stredisku Vernár 

Studničky. Lyžiarske stredisko sa nachádza asi 500 m od obce Vernár, na rozhraní 

Nízkych Tatier a Slovenského Raja, 18 km južne od mesta Poprad. Lyžiarske svahy 

ponúkajú 1400 m tratí ľahkej a stredne ťažkej obtiažnosti. Študenti boli ubytovaní 

v hoteli Studničky, ktorý sa nachádza pri lyžiarskom svahu. Je potešujúce, že takmer 

všetci žiaci využili možnosť zúčastniť sa bezplatne LK .   

11. V apríli vedúca PK TSV PaedDr. Martina Frantová  zorganizovala oslavy Svetového 

dňa stolného tenisu. Podujatia sa zúčastnilo 364 osôb, z toho 360 študentov a 4 dospelí. 

12. V máji sa uskutočnil v Aquaparku Delňa plavecký kurz pre žiakov 2. ročníka. 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. Vedúcim kurzu bol Mgr. Pažický. Na záver kurzu sa naši študenti 

zúčastnili plaveckej súťaže, ktorú zorganizovali telocvikári v rámci „Olympijského  

festivalu Slovenska“ v duchu hesla „RÝCHLEJŠIE, VYŠŠIE, SILNEJŠIE, 

ČESTNE A V PRIATEĽSTVE“. Plaveckej súťaže sa zúčastnilo 55 plavcov zo 

štyroch tried 2. ročníka.  

13. V tomto šk. roku v rámci súvislej praxe žiaci 5. ročníka v stanovených termínoch opäť 

absolvovali program HOTS – Prevádzkové a strategické plánovanie: prevádzka hotela, 

taktika a stratégia pod vedením Mgr. Baňasa a Ing. Mihálikovej.  

14. V rámci predmetu HGM v 5. ročníku žiaci vypracovali podnikateľské plány, ktoré sú  

nevyhnutnou súčasťou teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Vyučujúci 

HGM v príslušných triedach venujú nemalú časť svojho voľného času ich 

vyhodnoteniu.  

15. Ing. Kalinová zorganizovala na pôde našej školy Seminár o spotrebiteľskom 

vzdelávaní v spolupráci s MH SR -  Európskym spotrebiteľským centrom Bratislava 

pre všetky triedy 5. ročníka. 

16. Ing. Miháliková a Ing. Tóthová spracovali a podali Správu o podujatí realizovanom na 

Slovensku v rámci Európskeho týždňa odborných zručností za rok 2017, ktoré bolo 

prihlásené do súťaže vyhlásenej SAAIC – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre 

vzdelávanie a odbornú prípravu. 

17. Ing. Lipnická a IV. B trieda sa stali účastníkmi Webinára na tému Tradičné povolania 

netradične v rámci predmetu SCR v spolupráci s JA Slovensko. 

18. Ing. Tóthová v rámci predmetu ANH pripravila spolu so žiakmi IV. C triedy 

imatrikuláciu pre prvákov našej školy, Mikuláš v škole a taktiež pre deti zamestnancov 

Hotelovej akadémie Mikulášske posedenie, na tvorbe programu participovali aj žiaci 

IV. B triedy. 

19. Prvá Slovak Bar Show – 6. 9. 2017 bola jednodňová udalosť kombinujúca všetko od 

workshopov od svetových osobností, cez ochutnávky spiritov, piva a vín až po pop up 

bary a lahodné cocktaily. Udalosť bola organizovaná v Banskej Bystrici. Podujatia sa 

za našu školu zúčastnili kolegovia Mgr. Marek Soták, Mgr. Veronika Vojtková, Mgr. 

Ľudmila Harčariková, Ing. Mgr. Alena Goliášová a Mgr. Marek Šebej a za žiakov  

Sebastián Zima. Účasť na podujatí bola pre nás všetkých nesmiernym obohatením a 

zároveň inšpiráciou do ďalšej práce. 

20. (Nielen) Sushi v duši – dňa 28. 9 2017 k nám na besedu zavítala Denisa Ogino, 

Slovenka, ktorá desať rokov žila v Japonsku a svoje skúsenosti s touto krajinou opísala 

v knihách Sushi v dushi, S dušou Japonky a Navarme si Japonsko.  
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V cvičnej kuchyni pripravovali typické japonské menu – misoshiru (polievku miso), 

onigiri (ryžové guľky s lososom) a tsukemono (nakladanú zeleninu) ochutené pravou 

japonskou sójovou omáčkou a wasabi. Počas varenia žiaci popíjali japonský zelený čaj 

a počúvali rozprávanie o živote v Japonsku. Technickú podporu pri príprave jedál 

zabezpečila kolegyňa MVDr. Strečková. 

21. V dňoch 5. – 6. októbra 2017 sa konalo úvodné stretnutie a školenie pedagógov v rámci 

odštartovania 4. ročníka súťažno-vzdelávacieho programu Junior Bartender 

Challenge, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Bystrici. Počas celého dňa nám bol 

predstavený program Junior Bartender Challenge pod vedením Ľuboša Rácza 

(Barkultur, Záhir Nitra) a Karola Domischa (Pernod Ricard Slovakia). Školenie bolo 

určené pre pedagógov podieľajúcich sa na príprave študentov na súťaž Junior Bartender 

Challange. Cieľom školenia na ktorom sa zúčastnili dvaja kolegovia našej školy Mgr. 

Marek Soták a Mgr. Ľudmila Harčariková bolo, oboznámiť sa s priebehom a 

fungovaním súťaže, praktickými ukážkami prípravy miešaných nápojov v novom 

modernom štýle. Účasť na školení bola obohatením a inšpiráciou do ďalšej práce. 

22. Deň výživy – 16. 10. 2017 sme si pripomenuli svetový deň výživy krátkym príhovorom 

v školskom rozhlase a ochutnávkou  zdravej desiaty v našom bufete. MVDr. Mihályová  

a Ing. Bučková pripravili spolu so žiakmi prvého ročníka a III. A triedy zdravé nátierky. 

Mrkvovo-jogurtová, tvarohovo-redkvičková a fazuľová nátierka na celorozrných 

chuťovkách a ryžových chlebíčkoch svojou chuťou a pestrosťou oslovili nejedného 

žiaka. Ponuku spestrili aj jablkovo-kalerábový šalát a tekvicový krém so semiačkami.   

23. 7. 11. 2017 sa v Prešove v PKO uskutočnil prvý ročník medzinárodnej súťaže Víno 

Vinorum Slovakia. Organizátor súťaže majiteľ Múzea vín oslovil našu školu o 

poskytnutie výpomoci pri organizovaní tejto novovzniknutej súťaže. Komisári hodnotili 

kategórie vín: biele suché, biele sladké, vína s prírodným cukrom, červené, šumivé a 

ružové vína. Zabezpečením podujatia bol poverený p. Krajňák, ktorý si vybral potrebný 

tím žiakov. 

24. Mesiac november sa na našej škole niesol v duchu cvičných banketov. Žiaci tretieho 

ročníka pripravovali  bankety na témy, ktoré si sami zvolili. Precvičili si nadobudnuté 

praktické zručnosti a vedomosti z oblasti stolovania a technológie prípravy pokrmov,  

ale aj svoje organizačné schopnosti v manažérskych funkciách.  Svoju fantáziu a nápady 

pretavili do tém: III. A - PRVÝ DEŇ NA ROKFORTE; III. B - ČARO JESENE; III. C  

- FRANCÚZSKA RIVIÉRA; III.D - LOVECKÁ SEZÓNA.   

25. V novembri organizovala Stredná škola gastronómie, hoteliérstva a lesníctva v Bzenci 

v Českej republike DOD, na ktorý vycestovali kolegovia Mgr. Soták, MVDr. Strečková, 

Mgr. Šebej a Mgr. Harčariková. Bola to zaujímavá inšpirácia do ďalšej práce. 

26. Vianočné inšpirácie – „Vianočný stôl“ – žiačky II. A triedy aranžovali  vianočnú tabuľu 

v bezprostrednej blízkosti školského vianočného stromčeka. Menu sa snažili 

prispôsobiť moderným trendom, no zároveň zachovať tradíciu štedrovečernej večere. S 

prípravou tabule žiakom pomohla Ing. Bučková. 

27. V mesiaci január žiaci II. A triedy pripravili slávnostnú tabuľu pri príležitosti plesovej 

sezóny pod vedením Ing. Bučkovej, čím vytvorili novú formu prezentácie žiakov z 

predmetu technika obsluhy. 

28. V dňoch 13. 02. 2018 a 14. 02. 2018 sa konali na našej škole pre žiakov i pre pedagógov 

školenia z oblasti tovaroznalectva i z oblasti barmanstva spojené s workshopmi – 

praktickými ukážkami a degustáciami nápojov. 
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Dňa 13. 02. 2018 sa konalo školenie s brand ambasadorom  Becherovky na Slovensku 

Marekom Polomským. Bolo to veľmi podnetné stretnutie s množstvom zaujímavých 

informácií o histórii, výrobe a použití Becherovky. Záver školenia patril prezentácii 

miešaných nápojov s použitím Becherovky. Účastníci získali tiež užitočnú odbornú 

literatúru. 

14. 02. 2018 sa niesol v znamení stretnutia s Ľubošom Končokom, project manager 

Junior Bartender Challenge,ktorý zastupuje organizátora ďalšieho ročníka juniorskej 

súťaže  „Junior Bartender Challenge“ v Banskej Bystrici usporadúvanej firmou Pernod 

Ricard Slovakia. Aj toto stretnutie bolo pre účastníkov veľmi cenným obohatením o 

nové informácie a skúsenosti zo sveta tovaroznalectva z oblasti spiritov. Získané nové 

vedomosti si mohli účastníci overiť v záverečnom teste, ktorý bol zároveň nomináciou 

na účasť dvoch žiakov našej školy na pripravovanú súťaž. Neodmysliteľnou súčasťou 

školenia bola i praktická prezentácia použitia rôznych druhov spiritov v miešaných 

nápojoch v prevedení Ľuboša Racza. 

Účasťou na produktových školeniach získavajú žiaci ale aj pedagógovia informácie zo 

sveta výroby spiritov a hlavne, oboznamujú sa so zavádzaním nových technológií pri 

výrobe. 

29. 12. a 13. 02. 2018 organizovala Asociácia somelierov SR prvý workshop v Slovenskom 

Grobe, ktorý bol určený pre žiakov a učiteľov odborných škôl so zameraním na 

hotelierstvo. Viedla ho prezidentka ASSR Beáta Vlnková. Témou workshopu bola 

príprava budúcich somelierov na juniorskú someliersku súťaž. 

Prvý deň nás somelier a viceprezident ASSR Miroslav Jajcay oboznámil s témou, ako 

správne písať testy, ktoré sú súčasťou súťaží. Somelier a člen predstavenstva Asociácie 

somelierov ČR Libor Nazarčuk nám predviedol, ako správne senzoricky hodnotiť víno. 

Ďalšou časťou workshopu bola degustácia a popis vín od enológa Romana Janouška zo 

Zámockého vinárstva v Pezinku. 

Workshop, bol veľkým prínosom teoretických a praktických informácii o víne. Veríme, 

že nadobudnuté vedomosti uplatnia naši žiaci na somelierských súťažiach. Na podujatí 

sa z učiteľov zúčastnili Ing. Bučková a p. Krajňák. 

30. Deň sv. Valentína 14. 02. 2018 sme si pripomenuli tento rok aj vďaka kolegyni Ing. 

Bučkovej a žiakom druhého ročníka, ktorí vytvorili slávnostnú tabuľu pri tejto 

príležitosti. 

31. Mesiac marec sa na našej škole niesol v duchu cvičných recepcií. Žiaci tretieho ročníka 

pripravovali  recepcie na témy, ktoré si sami zvolili. Precvičili si nadobudnuté praktické 

zručnosti a vedomosti z oblasti stolovania a technológie prípravy pokrmov,  ale aj svoje 

organizačné schopnosti v manažérskych funkciách.  Svoju fantáziu a nápady pretavili 

do tém: III. A - Festival Svätojánskej noci; III. B - Veľký Gatsby; III. C  - Noc v krajine 

zázrakov; III.D - Rande naslepo. 

32. 7. apríl je vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň zdravia. 

Témou tohoročného dňa bola Prevencia nadváhy a obezity. Aj v našej škole sme si 

pripomenuli deň zdravia v utorok 10. apríla inšpiratívnym príhovorom v školskom 

rozhlase na spomínanú  tému. A aby to neboli len slová, zamestnancov a žiakov školy 

sme ponúkli zdravou desiatou v školskom bufete počas veľkej prestávky. Žiaci  I. B 

triedy spolu s p. učiteľkami MVDr. J. Mihályovou a Ing. L. Bučkovou pripravili  

nátierku  z červenej šošovice so zelenou cibuľkou a  nátierku z tuniaka zmiešanú s tofu 

syrom. Obe nátierky sa natierali    na celozrnné rohlíky. Žiaci nachystali  aj vajíčkovo - 
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cviklový šalát na bio chlebíkoch, chia puding s ananásom a pripravili aj chutnú 

čokoládovo - ovsenú kašu s kivi.    

Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom žiakov, preto podobné akcie určite v budúcnosti 

zopakujeme.  Veď aj zdravou stravou sa staráme o svoje zdravie. 

33. 6. júna  2018 sa konala tiež súťaž vo varení mačanky  pod názvom ,,Chute Šariša“, v 

rámci akcie Dni mesta Prešov na pešej zóne. Súťažiaci mali za úlohu navariť 2 druhy 

mačanky po 5 litrov. Prípravy tohto tradičného pokrmu severovýchodu Slovenska  sa 

zhostili p. Krajňák, Ing. Vojtková a Ing, Mgr. Goliášová. 

34. 17. – 22. jún 2018 sa niesol v znamení „Gastroseminára švajčiarskej Nadácie pre 

vzdelávanie v hotelierstve“ v Opave. Na seminári našu školu zastúpili MVDr., Mgr.  

Mihályová a Mgr. Krompaská, ktoré na podujatí pripravili tradičné národné regionálne 

menu pre 20 osôb samozrejme v modernom ponímaní. 

35. 19. 06. 2018 vycestovali dvaja žiaci z III. C  triedy, Helena Kosťová a Filip Oľha na 

dvojtýždennú stáž na Azorské ostrovy v Portugalsku pod názvom „10 dní s 10 

svetovými kuchármi“. Táto aktivita je organizovaná pod záštitou Asociácie európskych 

škôl hotelierstva a turizmu, ktorej je naša škola členkou.   

  

ODBORNÉ  EXKURZIE 

-        V septembri sa žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie 

v Oswienčime. Exkurzia je prínosom pre žiakov aj učiteľov. 

-        Pokračovali sme v tradícií sakrálnych ciest po Prešove v rámci hodín etickej výchovy.  

-        Naša škola je zapojená do vzdelávacieho programu Ambasádorská škola Európskeho 

parlamentu. 

-        V apríli žiaci III.C s Mgr. K. Baňasom absolvovali exkurziu na Okresnom súde 

v Prešove - Účasť na súdnych pojednávaniach s výkladom sudcu medzi 

pojednávaniami. 

-        Žiaci II. B a II. D navštívili Karaffovu väznicu. 

-        V máji sestra Jana a žiaci prvého ročníka navštívili výstavu Maximilián Kolbe vo 

Františkánskom kostole.  

-        Žiaci druhého ročníka si v rámci náboženstva pozreli výstavu Biblia na cestách.  

-        V júni žiaci štvrtého ročníka na hodinách spoločensko - vedného seminára absolvovali 

prezentáciu Svetové náboženstva – Spoločné a rozdielne znaky.  

-        V konkatedrále sv. Mikuláša žiaci 1. ročníka boli v Liturgickom priestore. 

-        Žiaci prvého ročníka v rámci dejepisu absolvovali otvorenú hodinu - Život v židovskom 

suburbiu. Otvorené hodiny dejepisu sú prínosom pre žiakov a preto budeme pokračovať 

aj v spolupráci s Krajským múzeom, ako aj so Židovskou náboženskou obcou 

v Prešove. 

-        Na hodinách etiky žiaci druhého ročníka navštívili Prešovskú mestskú galériu. 

-        Mgr. Rudá a Mgr. Štefanková sa vybrali so žiakmi II.C a III.B triedy do Tatranskej 

Lomnice  na exkurziu, ktorej cieľom bola účasť na workshopoch ku EDJ a zároveň 

s poznávaním krás Slovenskej prírody, čo budú môcť využiť aj pri odpovediach na 

maturitné zadania z AJ. 
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-        Mgr. Demeterová a Dr. Maťašová zorganizovali exkurziu do Predvianočnej Viedne, 

ktorej sa zúťastnilo 30  žiakov školy. 

-        Návštevu výstavy „Cestovanie“ ruského výtvarníka V. Kabanova zrealizovali učiteľky 

Mgr. Hutňanová a Mgr. Kuchárová. 

-        Mgr. Hutňanová navštívila so svojimi žiakmi koncert „Ruská autorská pieseň včera 

a dnes“ s poétkou a pesničkárkou Oľgou Zalesskou. 

-        4.10.2017 sa vybraní žiaci našej školy (úspešní účastníci anglických súťaží) spolu so 

svojimi učiteľkami Mgr. Kurečkovou a Dr. Beisetzerovou zúčastnili na anglickom 

divadelnom predstavení FAHRENHEIT 451 (autor Ray Bradbury) v košickej 

Historickej radnici. Návštevu divadla sme spojili s návštevou Štátnej vedeckej knižnice 

v Košiciach, INFO USA centra a prehliadkou historického centra mesta. PK CJ sekcia 

AJ organizuje túto akciu už tradične a ani tentoraz nás nesklamala. Podpora 

talentovaných žiakov – to bol hlavný zámer tejto akcie. Podujatie sa uskutočnilo 

s podporou SRRZ-RZ pri Hotelovej akadémii. 

-        Mgr. Štefanková a Mgr. Rudyová s triedami II.D a III.B v novembri a Mgr. Rudá a Mgr. 

Borodáčová s triedami I.D, II.C a II.B zorganizovali návštevu anglického divadelného 

predstavenia The Heroes, ktoré malo nielen edukačný ale aj výchovný charakter.  

-        Prešovská univerzita organizovala DOD a v rámci neho aj prednášku na tému reálií 

anglicky hovoriacich krajín. Tejto akcie sa zúčastnili Mgr. Tomková a Mgr. Rudá so 

svojimi žiakmi. 

-        24. 4. 2018 sa uskutočnila jazykovo-odborná exkurzia v Brodzanoch, kde sa 

nachádza múzeum A. S. Puškina. Mgr. Iľková a Mgr. Hutňanová mali patronát nad 

touto akciou. Podrobnejšie o akcii informovali na stránke školy. 

-        Mgr. Kuchárová a Mgr. Badžanová sa so svojimi žiakmi zúčastnili akcie Hodina 

v knižnici (Centrum regionálnych dokumentov knižnice P. O. Hviezdoslava) 2. 5. a 28. 

5. 2018 so žiakmi I.D a I.A triedy. 

-        Mgr. Badžanová sa 11. 5. 2018 zúčastnila nemeckého projektu v Prešove Stolpersteine 

– žiaci II.C hľadali podľa pokynov v texte 9 kameňov (čítanie s porozumením), ktoré 

boli umiestnené v Prešove na Hlavnej ulici ako spomienku na Holokaust. 

-        V rámci krúžku „Vlakom i peši nielen po Slovensku“ Mgr. Korbová a Ing. Lipnická so 

žiakmi IV.B v rámci Európskeho týždňa športu pripravili a zrealizovali odborno-

poznávaciu exkurziu do Vysokých Tatier, kde účastníci navštívili hotel FIS a vystúpili 

na chatu Pod Soliskom, respektíve najzdatnejší až na vrchol Predného Soliska. 

-        V decembri navštívili členovia krúžku vianočnú Budapešť.  

-        V januári sa žiaci ktorí prejavili záujem zúčastnili odborno – poznávacej exkurzie do 

Bratislavy, kde sa na výstavisku INCHEBA konali viaceré odborné výstavy. My sme sa 

zamerali na výstavy DANUBIUS GASTRO, ITF SLOVAKIATOUR a CAMERA 

SLOVAKIA.  

-        V rámci krúžku „Vlakom i peši nielen po Slovensku“ Mgr. Korbová a Ing. Bučková 

počas prijímacích pohovorov zrealizovali turisticko-poznávaciu exkurziu do 

Slovenského raja. Žiaci spoznali jeho najtypickejšie a najatraktívnejšie miesta: 

Tomášovský výhľad, stúpačky v Prielome Hornádu, rebríky v Kláštornej rokline 

i samotné Kláštorisko. V úvode turistiky sme si zopakovali základné teoretické 

vedomosti o chránených územiach Slovenska. Žiaci sa tiež dozvedeli o možnostiach 

turistického poistenia a následne sa každý žiak poistil cez svoj mobil.  

-        V rámci hodín geografie Mgr. Korbová so žiakmi 3. ročníka zrealizovala potulky po 

Prešove. S III.D putovali po trase Floriánova ulica – Hlavná ulica – Bosákova banka – 
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Židovská synagóga. Vybraný žiak si vyskúšal v teréne činnosť sprievodcu  cestovného 

ruchu.   

-        Ing. Šugárová sa zúčastnila s V. A triedou na podujatí Profesia day´s – ponuka na trhu 

práce v Košiciach. 

-        Ing. Lipnická absolvovala odbornú exkurziu v Mestskom informačnom centre v Prešove  

so IV. B a IV. D triedou v rámci predmetu SCR. 

-        Ing. Šugárová s V. A triedou zrealizovali výlet do Tatralandie  (odmena za 1. miesto v 

už vyššie spomínanej súťaži Pýtajme si slovenské). 

-        Ing. Kalinová a Mgr. Bavoľárová zorganizovali odbornú exkurziu s V. B triedou – 

navštívili hotel  Loft**** v Bratislave v rámci predmetu HGM a derniéru divadelného 

predstavenia Arkádia na Novej scéne SND. 

-        Žiaci  4. ročníka s vyučujúcimi predmetov HGM a SCR  absolvovali v mesiacoch máj 

a jún odborné exkurzie v hotelových, gastronomických zariadeniach a cestovnej 

agentúre:   

o   Ing. M. Lipnická – IV. B – cestovná agentúra TraVel Prešov, 

o   Ing. M. Kalinová – IV. A, Ing. M. Tóthová - IV. C, Ing. S. Turčinová, Mgr. K. 

Baňas – IV. B,  

o   hotel Doubletree by Hilton a McDonald´s Košice, 

o   Ing. H. Šugárová – IV. D – Študentská vedecká aktivita 2018 v Poprade, 

McDonald´s a Golden Royal Boutique Hotel & Spa v Košiciach. 

-        V mesiaci októbri absolvovala Ing. Bučková so žiakmi II. A triedy a II. C triedy exkurziu 

v Múzeu vín, čím si potvrdili i rozšírili poznatky z preberaného učiva tematického plánu 

o vínach. 

-        Žiaci III. C triedy sa zúčastnili dvoch zaujímavých exkurzií do kaviarní so špecifickým 

zameraním. Konceptom prvej navštívenej kaviarne je prepojenie posedenia pri káve v 

spoločnosti zvierat – konkrétne mačiek. Kaviareň s výstižným názvom „Miau“. Druhou 

navštívenou kaviarňou bola kaviareň s názvom „S3 Caffé“, ktorá sa nachádza v 

komplexe OZ Barlička na sídlisku III. Je to bezbariérová kaviareň, kde obsluhujú klienti 

OZ Barlička a dobrovoľníci. Pre žiakov bolo veľmi motivujúce pozorovať 

profesionálny prístup obsluhujúcich na vozíčkoch, ktorí svoj handicap kompenzovali 

milým prístupom a srdečnosťou. Na exkurzii sa so žiakmi III. C triedy zúčastnili Mgr. 

Jankaničová a Mgr. Harčariková. 

  

 § 2. ods. 1 j 

Projekty 

V školskom roku 2017/2018 sme nerealizovali žiadny projekt. Podali sme viacero projektov, 

z ktorých nám boli na realizáciu schválené: 

-        Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce 

(Erasmus+). 

-        Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní (IROP). 

-        Fulbrightov asistent výučby angličtiny. 

Uvedené projekty sa budú realizovať v školskom roku 2018/2019.  
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§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V uplynulom školskom roku v tunajšej škole nebola vykonaná inšpekcia. 

 

§ 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, kultúrne i spoločenské podujatia pre verejnosť.  

     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 fasádu a strechu na niektorých 

častiach budovy, ako aj čiastočné úpravy vnútorných priestorov. Tieto požiadavky by sa mali 

realizovať po schválení projektu v rámci programu IROP.   

     Vybavenie školy učebnicami je na dobrej úrovni. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR v uplynulom školskom roku pridelilo školám finančné prostriedky na nákup 

učebníc cudzích jazykov. Niektoré učebnice sme zakúpili z vlastných zdrojov.  

 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 
Použité zdroje zo štátneho rozpočtu počas školského roku 2017/2018: 

 

- zdroje čerpané v období 9 – 12/2017: 

škola     774 507 EUR 

 školská jedáleň       6 996 EUR 

Spolu     781 503 EUR 

  

 - rozpočtové zdroje čerpané v období 1 – 8/2018: 

škola     784 250 EUR 

školská jedáleň       6 126 EUR 

Spolu     790 376 EUR 
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 - celkom použité zdroje zo ŠR za školský rok 2017/2018: 

škola      1 558 757 EUR 

školská jedáleň         13 122 EUR  

Spolu      1 571 879 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 (382 z vydaných 547) sme do rozpočtu školy 

získali v šk. roku 12 224 EUR. Tie boli použité na odmeny pre vedúcich záujmových 

krúžkov – 7 260 EUR (59,39 %) a 4 964 EUR (40,61 %) na nákup učebných pomôcok, 

surovín a pomocných materiálov pre činnosť krúžkov a na úhradu ostatných 

prevádzkových nákladov.  

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 

- 14 550 EUR – na výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz, 

- 222 EUR – za prax študentov od Prešovskej univerzity na materiálne a administratívne 

zabezpečenie, 

- 68 EUR – zisk z podnikateľskej činnosti, 

- 5 092 EUR – odchodné pre zamestnancov, ktorí požiadali 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: 

-        66 000 € na rekonštrukciu osvetlenia v športovej hale 

-             50 000 € na zateplenie športovej haly 

-                5 000 € na preložku existujúceho pripojovacieho plynovodu 

-       2 000 € na vykonanie archeologického výskumu 

-   100 000 € na rekonštrukciu a zateplenie administratívnej budovy školy  
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§ 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 2017/2018 sa zúčastnilo zahraničnej praxe organizovanej školou spolu 53 

žiakov v SRN, Francúzsku, Švajčiarsku, 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 je vytvárať funkčnú školu podľa požiadaviek doby tak, aby vychovávala 

žiakov, ktorí sa flexibilne prispôsobia pre prácu v meniacej sa trhovej ekonomickej situácii na 

trhu práce a ktorí dokážu zachytiť vývoj svojho odboru. 

     V oblasti výchovy a vzdelávania bolo cieľom presadzovať model rozvoja osobnosti žiaka, 

ako aj splniť výstupné štandardy vedomostí v oblasti: 

- všeobecného vzdelania, 

- odborného vzdelania, 

- návykov a zručností, 

- kvality osobnosti žiakov. 

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

študijný odbor 63-23K 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.  
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     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, 

 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, 
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 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.  

  

  

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: 
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 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 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 
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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.). 

     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 2017/2018 škola obsadila 

4. miesto v PSK a 21. miesto v SR. 

  

Návrh opatrení: snažiť sa vzbudiť väčší záujem predovšetkým o štúdium matematiky, ale aj 

ostatných predmetov.  

 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Počet absolventov 101 

Prijatí na VŠ 51 

Prijatí na NŠ/PMŠ 0 

Prijatí do zamestnania 43 

Evidovaní na ÚPSVaR 3 

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. 
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§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 

žiakov 

Počet 

skupín 
Vedúci 

Anglický klub - spoznávanie Londýna 16 1 Mgr. Lucia Rudá 

Barmanský krúžok 29 1 Mgr. Ľudmila Harčariková 

Barmanský krúžok 2 26 1 Mgr. Ľudmila Harčariková 

Bedmintonový krúžok 14 1 PaedDr. Peter Kuchár 

Čitateľský klub 15 1 Mgr. Beáta Ignatová 

Florbalový krúžok 12 1 PaedDr. Martina Frantová 

Formovanie postavy 12 1 PaedDr. Martina Frantová 

Francúzske divadlo - FJ kreatívne 15 1 Mgr. Martina Šimčíková 

Futsal, frisbee, Basketbal, Streetbal 12 1 Mgr. Milan Pažický 

Gatronomický krúžok 15 1 MVDr. Angela Strečková 

Kultúrny život v Prešove 15 1 Mgr. Svetlana Kuchárová 

Mladý novinár 14 1 Mgr. Zuzana Bavoľárová 

Online učebnica ekonómie 19 1 Ing. Monika Tóthová, PhD. 

Otestuj nemčinu 14 1 Mgr. Marta Demeterová 

Otestuj sa z angličtiny 19 1 Mgr. Janka Kurečková 

Ruská gramatika hrou 12 1 Mgr. Ingrid Hutňanová 

Someliérsky krúžok 21 1 Juraj Krajňák 

Spoznaj hotely Slovenska 14 1 PhDr. Dana Maťašová 

Testovanie v AJ hrou 12 1 PhDr. Lýgia Beisetzerová 

Viac ako peniaze 24 1 Ing. Mária Lipnická 

Vlakom i peši nielen po Slovensku 31 1 Mgr. Oľga Korbová 

Volejbal a športové hry 21 1 Ing. Ján Kuchárik 

 

Záver 

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

2017/2018 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, 22. októbra 2018 
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     Správa prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 25. októbra 2018 

bez pripomienok.  

Prešov 25. október 2018 

 

MVDr. Jozef Šenko 

       riaditeľ školy  

 

 

 

Vyjadrenie rady školy 

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

akadémii Prešov za školský rok 2017/2018 bola prerokovaná a odsúhlasená na zasadnutí Rady 

školy pri Hotelovej akadémii Prešov dňa 25. októbra 2018 bez pripomienok. 

Prešov 25. október 2018 

 

 

Mgr. Zuzana Bavoľárová 

  predsedníčka Rady školy 

          pri Hotelovej akadémii Prešov 
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Schválenie zriaďovateľom školy 

      Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu Úradu Prešovského samosprávneho 

kraja schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v 

Hotelovej akadémii, Baštová 32, Prešov za školský rok 2017/2018 bez pripomienok. 

 

Prešov 29. október 2018 

 

 

PaedDr. Ján Furman 

        vedúci odboru školstva, mládeže, 

         telesnej výchovy a športu ÚPSK 

 

  


