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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2019/2020 

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

 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Hotelová akadémia 

Adresa školy Baštova 32, 080 01 Prešov 

Telefón +421 51 773 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. Pracovisko praktického vyučovania 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 PPV 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 

Mgr. Beáta 

Ignatová 

051/7732701, 

kl. 113 

0948 

883 

655 

beata.ignatova@hapresov.edu.sk 

ZRŠ pre OP 
Mgr. Ľudmila 

Harčariková 

051/7732701, 

kl. 112 

0948 

885 

766 

ludmila.harcarikova@hapresov.edu.sk 

Hospodárka Mária Palčová 
051/7732701, 

kl. 110 

0948 

883 

685 

maria.palcova@hapresov.edu.sk 

 

Rada školy 

  Titl., 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   

  Eliáš Miroslav   

  Mgr. Polťáková Marcela   

      

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa PaedDr. Benko Miroslav, MBA.   

  JUDr. Hagyari Pavel, MBA.   

  
Prof. ThDr., PaedDr., Ing. Paľa Gabriel, 

PhD. 
  

  RNDr. Tkáč Marcel   
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Poradné orgány školy 

Názov PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

PK SJL a 

SVP 
Mgr. Pipková Andrea SJL, ETV, NBV, DEJ, OBN, SPS   

PK CJ Mgr. Rudá Lucia AJ, FJ, NJ, RJ, ANK, NJK   

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

PK TEV 
PaedDr. Frantová 

Martina 
TSV   

PK OTP 
Ing., Mgr. Goliášová 

Alena 
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 k 15. 09. 2019: 479 

Počet tried: 19 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

II. A 21 0 

II. B 20 0 

II. C 22 0 

II. D 21 1 

III. A 27 0 

III. B 24 0 

III. C 25 2 
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III. D 26 0 

IV. A 26 1 

IV. B 25 0 

IV. C 25 0 

IV. D 24 0 

V. A 27 0 

V. B 30 0 

V. C 25 0 

V. D 26 0 

I. A 27 0 

I. B 26 0 

I. C 24 0 

    

Spolu: 471 4 

 

Počet žiakov v priebehu školského roka sa menil takto: 

k 15.09.2019  479 

k 31.01.2020  475 

na konci šk. roka 471 z toho 320 dievčat a 151 chlapcov 

      V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 2018/19 k 15.09.2019 došlo k poklesu 

počtu žiakov o 43 žiakov a do konca školského roku 2019/20 k poklesu o ďalších 8 žiakov. 

K poklesu počtu žiakov došlo z dôvodu zníženého počtu žiakov v 9. ročníku základných škôl 

a vyššieho počtu voľných miest v 1. ročníku na gymnáziách, ako aj z dôvodu prestupov do 

iných škôl. Jedna žiačka študovala podľa individuálneho učebného plánu z dôvodu materstva. 

Štyria žiaci so ŠVVP boli individuálne začlenení.  

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

pre školský rok 2020/2021 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 186 / počet dievčat: 118 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 / počet dievčat: 0 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 84 / počet dievčat: 71 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 68 / počet dievčat: 36 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 67 / počet dievčat: 35 
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  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení 0 0 0 186 0 0 0 186 

prijatí 0 0 0 84 0 0 0 84 

% úspešnosti 0 0 0 45 0 0 0 45 

zapísaní 0 0 0 68 0 0 0 68 

     Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase 

mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 sa prijímacie konanie uskutočnilo 

administratívnou formou. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl 

(Monitor9) sa nekonalo. Do prijímacieho konania boli brané výsledky žiaka v základnej škole.  

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

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

II. A 2,48   1,81     2,58 2,11   2,38         2,05   

II. B 2,05   1,6     2,3   1,9 2,15         2,3   

II. C 2   1,59       1,64 2,27 2,27         1,68   

II. D 2   1,57       1,73 2,5 2,38         1,67   

III. A           1,86 2,46   2,41   2,67         

III. B           1,91 2,15   1,79   3,17         

III. C               2,56 1,8   2,68         

III. D             1,92   2,15   2,27         

IV. A           2,54   2,38 1,85   2,92   1,69     

IV. B             2,36   2,52   3,2   2,36     

IV. C             2 2,36 2,36   2,6   2,08     

IV. D             2,54   2,17   3,21   2,67     

V. A             2,07 2 2,41       2,44     

V. B             2,33   1,37       1,9     

V. C           2,08   3 2,72       2,4     

V. D           1,85 1,92   1,81       2,12     

I. A 1,04   1,54 1,62   1,5 2,21             1,54   

I. B 1,96   1,35 1,27     1,65             1,69   

I. C 2,04   1,42 1,17       2,42           1,58   

 

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

II. A   2,1     1       2,14     2,1 1 1,57 2,9 

II. B   2     1,4       2,15     2,95 1 2,65 2,1 

II. C   1,91     1,09       2,09     2,32 1 1,41 1,45 

II. D   3     1,05       2,33     2,57 1 1,71 2,05 

III. A   1,85     1,56       2,04     2,15 1 1,59 1,78 

III. B   2,04     1,67       2,46     2,21 1,67 1,79 1,67 

III. C   3,12     1,68       2,08     2,28 1 1,4 1,84 



6 
 

III. D   1,54     1,19       1,96     2,04 1 1,69 1,42 

IV. A                 2,38     2,42 1,04     

IV. B                 2,52     2,52 1,08     

IV. C                 2,08     2,04 1     

IV. D                 2,79     2,75 1     

V. A 2,63           2,44   2,52     2,89 1     

V. B 1,93           2   1,83     2,07 1     

V. C 1,6           2,52   2,12     2,68 1     

V. D 1,69           1,85   2,35     2,42 1     

I. A   2,07             1,73     2,23 1 2,04 1,62 

I. B   2,27             1,85     2,08 1 1,46 1,73 

I. C   2,5             2,46     2,25 1 1,58 1,58 

 

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

II. A                           1,81   

II. B                           1,8   

II. C                           1,64   

II. D                           2,14   

III. A     2,67                         

III. B     2,17                         

III. C     2,24                         

III. D     1,88                         

IV. A     2,15 1,47     1,77           1     

IV. B     2,4 1,31     2,48         2,17       

IV. C     2,04       2,16         1,25 1,15     

IV. D     2,04 1,5     2,5                 

V. A     2,74   1,65 1 2,19                 

V. B     2,3   1,19 1 2,23                 

V. C     2,92   1,29 1 2,88                 

V. D     2,12   1,32 1 2,27                 

I. A                           1,88   

I. B                           1,62   

I. C                           1,88   

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

II. A 21 5 3 13 0 0 0 0 0 

II. B 20 3 6 11 0 0 0 0 0 

II. C 22 9 7 6 0 0 0 0 0 

II. D 21 4 7 10 0 0 0 0 0 

III. A 27 5 6 16 0 0 0 0 0 

III. B 24 2 5 17 0 0 0 8 0 

III. C 25 3 10 12 0 0 0 0 0 
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III. D 26 12 6 8 0 0 0 0 0 

IV. A 26 3 10 13 0 0 1 0 0 

IV. B 25 4 5 16 0 0 0 1 0 

IV. C 25 5 10 10 0 1 0 0 0 

IV. D 24 4 3 17 0 0 0 0 0 

V. A 27 2 7 18 0 0 0 0 0 

V. B 30 8 9 13 0 0 0 0 0 

V. C 25 3 5 17 0 0 0 0 0 

V. D 26 7 7 12 0 0 0 0 0 

I. A 27 10 10 6 0 1 0 0 0 

I. B 26 9 11 6 0 0 0 0 0 

I. C 24 8 4 12 0 0 0 0 0 

 

     Prvý polrok 

     Na základe porovnania prospechov s rovnakým obdobím predchádzajúceho šk. roka možno 

konštatovať, že situácia je porovnateľná, ale znížil sa počet žiakov, ktorí PsV, ale rovnako 

sa znížil aj počet neprospievajúcich žiakov.  

     Neprospievajúcich žiakov celkovo je v porovnaní s minulým rokom o 5 menej. Celkový  

prospech za školu v 1. polrok šk. roka je 2,15/ predchádzajúci 1. polrok 2,15. 

     V každom ročníku sú neprospievajúci – najviac je v 5. a 4. roč. a najmenej v 1. roč.  

Z hľadiska predmetov v 1. roč. –  MAT, 2RJ, 1AJ, v 2. roč. – MAT, TOB, v 3. roč. GEO, ÚČT, 

MAT, EKO, SJL, 1AJ, 2NJ, 2RJ, TOB, v 4. roč. 1AJ, UČT, GEO, SJL, 2NJ, EKO, HGM, 

ANK, 2RJ,  a v 5. ročníku je to EKO, ÚČT, SJL, ANK, 1AJ, HGM a PRN.  

 Zo  4 a viac predmetov neprospeli 3 žiaci a z 3 predmetov 4 žiaci. Iba v 4 triedach nie sú 

neprospievajúci žiaci, a to v I. A, I. B, II. A, II. C.  

     Z hľadiska priemerného prospechu 2 triedy dosiahli priemerný prospech do 2,00 (1,89 

až 1,97). 16 tried sa nachádza v rozmedzí od 2,01 – 2,49.  Jedna trieda má priemerný prospech 

nad 2,50. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho šk. roka – znížil sa počet tried 

s priemerným prospechom do 2,00 , a čo sa týka najlepších priemerov, tak situáciu „vylepšuje“  

1. roč. V 5. ročníku je najlepšou triedou v prospechu V. D,  v dochádzke tiež  V. D a najhoršou 

v prospechu V. C  a v  dochádzke V. A. 

Žiaci s priemerom 1,00 

Celkovo 2 žiaci dosiahli výborný prospech (v predchádzajúcom roku bolo 12 žiakov): Jakub 

Grega, III.D a Laura Koscelníková, V. D. 
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Žiaci  s vysokým priemerom            

3,5 – 3,9 - 5 žiaci, v predchádzajúcom roku 7 žiaci a s priemerom 4,00 –  1 žiačka.                                                             

  

     Druhý polrok 

     V porovnaní s 1. polrokom tohto školského roka vzrástol počet žiakov PsV (o 54), na konci 

predchádzajúceho šk. roka ich bolo 86, stúpol počet žiakov PVD o 3 žiakov, klesol počet žiakov 

prospel (o 18). 

 Celkový prospech za školu v 2. polroku šk. roka je 2,04. 

Neprospievajúcich žiakov v 2. polroku, aj vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania sme 

nemali. 

Z hľadiska priemerného prospechu 7 tried na škole má prospech do 2,00 (v predchádzajúcom 

roku v rovnakom čase to bolo 5 tried). Najlepší prospech dosiahla I. B  v tesnom závese II. C. 

Najhorší priemer mala  v 2. polroku IV.D (2,46). 

 Žiaci s priemerom 1,00 

Celkovo 9 žiakov dosiahlo výborný prospech 1,00 (v predchádzajúcom roku 15 žiakov, v 1. 

polroku 2 žiaci). V 1. ročníku 1 žiačka, v 2. ročníku nikto, v 3. ročníku 5 žiaci,  v 4. ročníku 2 

žiaci a 5. ročníku 1 žiak.  

Menovite: 

1. roč. –  H. Domaničová, I. C,  

2. roč. –  - 

3. roč. –  J. Grega, R. Kotuľáková, R. Kotuľáková, E. Kučerenková, K. Švarná  

                (všetci III. D) 

4. roč. –  A. Sabolová, IV. A, L. Husovská, IV. D 

5. roč. –  L. Koscelníková, V. D 

Najhorší priemer na škole 3,78 dosiahol žiak IV. D triedy 

  

SPRÁVANIE 

V 1. polroku – 15 žiakom / v predchádzajúcom roku 11 žiakom/ školy bola udelená znížená 

známka zo správania. Správanie žiakov z hľadiska udelených znížených známok zo správania 

sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zhoršila. Klesol však počet žiakov, ktorým bola 

znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé. Hlavnou príčinou je stále hlavne 

dochádzka a vysoký počet neospravedlnených hodín.  
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Znížená známka na stupeň:  

uspokojivé (2)  13 žiakov (v predchádzajúcom roku 4 žiaci) 

menej uspokojivé (3)   2 žiaci (v predchádzajúcom roku 7 žiaci) 

  

Podľa ročníkov: 

USPOKOJIVÉ SPRÁVANIE:        MENEJ USPOKOJIVÉ: 

 1.  roč.  0     1. roč.  0  

 2. roč.  1     2. roč.  0 

 3. roč.  1     3. roč.  1   

 4. roč.  9     4. roč.  0 

 5. roč.  2     5. roč.  1   

 V 2. polroku – 10 žiakom školy bola udelená znížená známka zo správania. Hlavným 

dôvodom znížených známok zo správania sú vážne porušenia VPŠ (požívanie alkoholických 

nápojov v budove školy, neospravedlnené hodiny, opakované porušenia VPŠ). 

V predchádzajúcom roku v rovnakom období bolo udelených 27 znížených známok zo 

správania. 

 Znížená známka na stupeň: uspokojivé (2)   1 žiak 

    menej uspokojivé (3)  9 žiakov 

    neuspokojivé (4)                            0 

  

Podľa ročníkov: 

 

USPOKOJIVÉ SPRÁVANIE:      MENEJ USPOKOJIVÉ:                                                                                                      

 1.  roč.  0     1. roč.    0  

 2. roč.  0     2. roč.   0 

 3. roč.  0     3. roč.  8 

 4. roč.  1     4. roč.   1 

 5. roč.  0                5. roč.             0 

 NEUSPOKOJIVÉ SPRÁVANIE - 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 

Osprave- 

dlnené 

Ospr. na 

žiaka 

Neosprave-

dlnené 

Neosp. na 

žiaka 

II. A 21 1365 65,00 1355 64,52 10 0,48 

II. B 20 1604 80,20 1595 79,75 9 0,45 

II. C 22 2141 97,32 2140 97,27 1 0,05 

II. D 21 1419 67,57 1419 67,57 0 0,00 

III. A 27 1643 60,85 1629 60,33 14 0,52 

III. B 24 2166 90,25 2105 87,71 61 2,54 

III. C 25 1073 42,92 1070 42,80 3 0,12 
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III. D 26 1675 64,42 1675 64,42 0 0,00 

IV. A 26 3319 127,65 3306 127,15 13 0,50 

IV. B 25 2231 89,24 2183 87,32 48 1,92 

IV. C 25 2552 98,15 2547 97,96 5 0,19 

IV. D 24 2227 92,79 2117 88,21 110 4,58 

V. A 27 3050 112,96 3033 112,33 17 0,63 

V. B 30 2952 98,40 2905 96,83 47 1,57 

V. C 25 2959 118,36 2941 117,64 18 0,72 

V. D 26 1880 72,31 1878 72,23 2 0,08 

I. A 27 2066 76,52 2055 76,11 11 0,41 

I. B 26 1352 52,00 1351 51,96 1 0,04 

I. C 24 2236 93,17 2236 93,17 0 0,00 

 

Za obdobie 1. polroka bolo vymeškaných celkovo 27 335 hodín/ v predchádzajúcom roku 31 

093 hodín, priemer na žiaka57,55 / v predchádzajúcom roku 59,68 z toho neospravedlnených 

hodín 285/ v predchádzajúcom roku 378, priemer na žiaka 0,60/ v predchádzajúcom roku 0,73. 

V porovnaní s 1. polrokom v predchádzajúceho šk. roka sa dochádzka zlepšila, priemer na 1 

žiaka klesol  z 59,68 na 57,55 (o 2 hod/1 žiaka menej). 

Klesol aj  počet neospravedlnených hodín (0,73 na 0,60 h/1 žiak). 

 Dochádzka podľa ročníkov : 

Ospravedlnené hodiny/1 ž.     Neospravedlnené hodiny/1 ž. 

Ročník Počet hodín/1 ž.   Ročník Počet hodín/1 ž. 

4 r. 68,20 min. r. 79,16 4 r. 1,14 

5 r. 65,86   3 r. 0,72 

2 r. 56,91   5 r. 0,64 

3 r.        46,50   2 r. 0,22 

1 r.        44,34   1 r. 0,09 

 V dochádzke najhoršie výsledky dosahuje 4. roč., kde na 1 žiaka je najviac vymeškaných hodín 

68,20. Najvyšší počet neospravedlnených hodín/žiak má tiež 4. ročník. Naopak najlepšiu 

dochádzku v počte ospravedlnených a neospravedlnených hodín na žiaka vykazuje 1. roč., 

(44,34/1 ž., 0,09/1 ž.). 

 Dochádzka podľa tried: 

 Najlepšia dochádzka         Najhoršia dochádzka 

Poradie Trieda Počet hod   Poradie Trieda Počet hod 

1. I. B 28,30 27,44 17. II. C 74,55 

2. III. C 33,76   18. V. C 77,76 

3. III. A 39,81   19. IV. A 92,69 
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   5. ročník – MATURANTI 
Umiestnenie Trieda Priemer 

1. V. D 53,92 

2. V. B 60,10 

3. V. A 73,56 

4. V. C 77,76 

5. roč.: V. C 94,34 / v predchádzajúcom roku /1 žiak a V. D 52,59 

 Neospravedlnené hodiny: 

 0 neospravedlnených hodín   4 triedy 

 1- 10 neospravedlnených hodín                10  tried  

 nad 10 neospravedlnených hodín  5  tried 

najviac IV. D/78h, III. B/61h, V. B/46h 

 

V dochádzke najlepšie výsledky dosahuje I.B (28,30) vymeškaných hodín/1 žiaka). 

V porovnaní s triedou, ktorá dosahuje najhoršiu dochádzku – IV.A (92,69) vymeškaných 

hodín/1 žiaka je rozdiel medzi uvedenými triedami v dochádzke až 64,39 hodín/1 žiaka.  

 Za obdobie 2. polroka bolo vymeškaných celkovo 12 729/( v predchádzajúcom roku 30 682 

hodín), priemer na žiaka 27,02/59,23 z toho neospravedlnených hodín 85/799 priemer na žiaka 

0,18/1,54. V porovnaní s 2. polrokom predchádzajúceho šk. roka bolo vymeškaných o 17 953 

hodín menej. Dochádzka je samozrejme lepšia, keďže od 16. marca vzdelávanie prebiehalo 

dištančnou formou. V porovnaní s 1. polrokom - na 1 žiaka pripadalo 57,55 vymeškaných 

hodín. 

Dochádzka podľa ročníkov : 

   Ospravedlnené hodiny/1 ž   Neospravedlnené hodiny/1 ž 

 Ročník Počet hodín/1 ž.   Ročník Počet hodín 

1. 28,62   1. 0,05 

2. 20,57   2. 0,01 

3. 17,01   3. 0,04 

4. 33,33   4. 0,62 

5. 33,74   5. 0,12 

 V dochádzke najhoršie výsledky dosiahol 5. roč., kde na 1 žiaka je najviac vymeškaných hodín  

33,74. Najviac neospravedlnených hodín na žiaka je  v 4. ročníku. 

 Dochádzka podľa tried (počet ospravedlnených hodín/1 žiak): 

       Najlepšia dochádzka     Najhoršia dochádzka 

 Poradie Trieda Počet hod   Poradie Trieda Počet hod 

1. III. C 9,16   18. V. B 36,77 

2. III. D     16,46   19. V. A 39,40 

3. V. D 18,31   20. V. C 40,6 
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Neospravedlnené hodiny: 

 0 neospravedlnených hodín   10 tried 

 0 - 10 neospravedlnených hodín   5 tried 

 nad 10 neospravedlnených hodín   4 triedy (IV. D – 32 h) 

 V dochádzke najlepšie výsledky dosahuje III. C (9,16 vymeškaných hodín/1 žiaka). 

V porovnaní s triedou, ktorá dosahuje najhoršiu dochádzku – V. C (40,6 vymeškaných hodín/1 

žiaka) je rozdiel medzi uvedenými triedami v dochádzke 31,44 hodín/1 žiaka.  

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL 0 0   

Monitor MAT 0 0   

 

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 

nemecký 

jazyk 

B1 5 (0/5)     4 1    1,20 5 

Druhý 

ruský 

jazyk 

B1 6 (1/5)     1 2 3   2,33 6 

Praktická 

časť 

odbornej 

zložky 

 108 (32/76)            

Prvý 

anglický 

jazyk 

B1 96 (31/65)     19 31 34 12  2,41 96 

Prvý 

anglický 

jazyk 

B2 5 (0/5)     3 2    1,40 5 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

 108 (32/76)     11 36 50 11  2,56 108 

Teoretická 

časť 

odbornej 

zložky 

 108 (32/76)     23 36 39 10  2,33 108 

 

     Interná časť maturitnej skúšky, vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky 

maturitnej skúšky, sa vykonávali na stredných odborných školách administratívne na základe 

rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 23. 4. 2020. Administratívne vykonanie internej časti 

maturitnej skúšky sa uskutočňovalo nasledovne: Hodnotenie v predmete internej časti 
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maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny 

príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítali koncoročné známky 

zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Aritmetický priemer 

známok sa zaokrúhľoval na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhlilo na 1; 2,5 sa zaokrúhlilo na 

2; 3,5 sa zaokrúhlilo na 3 a 4,5 sa zaokrúhlilo na 4. Aritmetický priemer s desatinnou časťou 

do 0,50 sa zaokrúhlil na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhlil na celé číslo smerom 

nahor.  

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

      PČOZ maturitnej skúšky mala pozostávať zo spracovania písomných prác a z praktickej 

realizácie akcií. Pre každú triedu bol stanovený konzultačný tím učiteľov, ktorí boli členmi 

predmetových maturitných komisií a usmerňovali žiakov pri vypracovávaní zadaných 

písomných úloh. 

     Po odovzdaní písomných prác členovia maturitných komisií vo februári 2020 vyhodnotili 

práce a spracovali výsledné hodnotiace tabuľky podľa jednotlivých tried.    

     Praktická realizácia jednotlivých akcií sa však už nestihla uskutočniť. Aj túto časť maturitnej 

skúšky zasiahla mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom.  

Manažéri marketingu v spolupráci s hlavnými manažérmi za jednotlivé triedy uverejnili na 

webovej stránke našej školy a Facebooku oznámenie o zrušení akcií a ďakovné listy 

sponzorom. 

     V súvislosti s  neustále sa meniacimi podmienkami ukončovania štúdia členovia PMK 

pružne reagovali a pripravili ďalšiu alternatívu realizácie PČOZ – obhajobu vlastnej práce, ani 

táto sa nakoniec nemohla v danej situácii realizovať. Na základe konečného rozhodnutia 

MŠVVaŠ o administratívnych MS sa známka za PČOZ MS vypočítala ako aritmetický priemer 

známok dosiahnutých počas štúdia z  5 vybraných a schválených technologických predmetov 

VZI, CCJ, EPP, TOB, PXA a známky za písomnú časť PMS (na základe upravenej stupnice za 

túto časť MS). 

     Výsledky PČOZ MS (108 žiakov): 46 žiakov s hodnotením výborný, 55 s hodnotením 

chválitebný, 7 so známkou dobrý. Celkový dosiahnutý priemer za všetky triedy bol 1,64.  

 Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

     Členovia predmetových komisií odborných predmetov sa podieľali na aktualizácii 

maturitných tém z odborných predmetov. Maturitné témy boli vypracované v súlade 

s cieľovými požiadavkami na absolventa školy, obsahovali úlohy z predmetov EKO, UČT, 

HGM, MKT a PRN. V súvislosti so zmenenými podmienkami bola aj táto časť MS 

administratívna. Členovia PMK uskutočňovali kontrolu známok z vyššie uvedených odborných 

predmetov počas štúdia, z ktorých sa aritmetickým priemerom vypočítala výsledná známka za 

TČOZ MS. 

     Výsledky TČOZ MS (108 žiakov): 23 s hodnotením výborný, 36 s hodnotením chválitebný, 

39 so známkou dobrý, 10 žiakov dosiahlo známku dostatočný. Celkový priemer známok TČOZ 

MS bol  2,33.   
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     Riaditeľ Hotelovej akadémie Prešov na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch a organizácii internej časti maturitnej 

skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 23. 04. 2020 určil, že 

skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného 

predmetu budú: 

  

     Praktická časť odbornej zložky bola hodnotená z predmetov Prax, Cvičenia z technológie 

prípravy pokrmov, Technika obsluhy, Technológia prípravy pokrmov, Výživa a zdravie a 

písomná forma praktickej časti odbornej zložky. 

  

     Hodnotenie v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa získalo ako priemer známok 

zodpovedajúcich predmetov, do ktorých sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých 

ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov štúdia.  

  

     PČOZ sa zúčastnilo 108 žiakov, ktorí akceptovali výslednú známku vypočítanú na základe 

priemeru za jednotlivé predmety. Celkový priemer všetkých študentov bol 1,64, čo predstavuje, 

že 46 žiakov bolo hodnotených známkou výborný (1), 55 žiakov  známkou chválitebný (2) a 7 

žiakov známkou dobrý (3) z praktickej časti odbornej zložky.  

 

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 

  108 (32/76) 46 55 7     1,64 108 

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

Všetky triedy 6323K00 hotelová akadémia   

 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 43 14 43 14 
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DPP 5 1 5 1 

Znížený 

úväzok 
1 0 1 0 

ZPS 0 2 0 2 

Na dohodu 0 1 0 1 

Poznámka:   Jeden pedagogický zamestnanec bol dlhodobo práceneschopný, preto zaňho bola 

zabezpečená adekvátna náhrada na DPP. V priebehu školského roka dve 

pedagogické zamestnankyne nastúpili na materskú dovolenku. Na jedno miesto 

bola zabezpečená adekvátna náhrada na DPP, druhý úväzok bol rozdelený medzi 

vlastných zamestnancov. Na konci školského roka dve pedagogické 

zamestnankyne ukončili pracovný pomer, jedna z dôvodu odchodu do starobného 

dôchodku a druhá z dôvodu odchodu do predčasného starobného dôchodku. 

Pedagogickí zamestnanci 

Interní učitelia: 

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

2.   Badžanová Zuzana, Mgr.    2NJ, SJL 

3.   Balková Veronika, Ing.   CCJ, EPP, PXA, TOB 

4.   Baňas Karol, Mgr.    EKO, HGM, ICR, OBN 

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

6.   Beisetzerová Lýgia, PhDr.   1AJ, ANK 

7.   Borodáčová Valéria, Mgr.   1AJ, ANK 

8.   Bučková Lucia, Ing.    CCJ, TOB 

9.   Daňko Jaroslav, Mgr.    MAT, CVM  

10.  Dupaľová Zuzana, Mgr.   2NJ, OBN 

11.   Frantová Martina, PaedDr.   TSV 

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

13.  Harčariková Ľudmila, Mgr.   ADK 

14.  Himičová Martina, Mgr.   1AJ, 2FJ 

15.  Hutňanová Ingrid, Mgr.   2RJ 

16.  Ignatová Beáta, Mgr.    SJL 

17.  Iľková Anastázia, Mgr.   2NJ, 2RJ 

18.  Jankaničová Gabriela, Mgr.   CCJ, EPP, TOB 

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

20.  Kolenková Antónia, Ing.   HGM, ICR, PXA, UCT 

21.  Korbová Oľga, Mgr.    MAT, GEO 

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

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

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

25.  Kuchárová Svetlana, Mgr.    2NJ, 2RJ 

26.  Lipnická Mária, Ing.    EKO, MKT, UCT, SCR 
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27.  Maťašová Dana, PhDr.   ADK, EKO, MKT, UCT 

28.  Miháliková Petra, Ing.   ADK, EKO, MKT, UCT 

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

30.  Mojzešová Gabriela, PaedDr.  ADK, CCJ, ANH 

31.  Olejárová Katarína, Mgr.    1AJ, ANK 

32.  Pažický Milan, Mgr.    TSV, GEO 

33.  Pipková Andrea, Mgr.   SJL, OBN 

34.  Pľutová Anna, Ing.    INF, CVI 

35.  Radačovský Ondrej, Mgr.   1AJ, ANK, 2FJ 

36.  Rozumová Markéta, Mgr.   2FJ, SJL 

37.  Rudá Lucia, Mgr.    1AJ, ANK 

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

39.  Sučková Tatiana, Mgr.   NBV 

40.  Szmolková Zuzana, Mgr.   1AJ, ANK 

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

42.  Šenko Jozef, MVDr.    TOB 

43.  Tomková Zuzana, Mgr.   1AJ, ANK 

44.  Tóthová Monika, Ing., PhD.   EKO, HGM, PRN, ANH 

45.  Turčinová Slavomíra, Ing.   HGM, ICR, EKO, UCT 

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

47.  Vašková Adela, Ing.    CCJ, PXA, VZI, ETV, SPS 

48.  Vitkovičová Alena, Ing.   EKO, UCT, MKT 

Čiastočný úväzok z interných učiteľov:  

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

Učitelia na dlhodobé zastupovanie: 

1.     Malíček Milan, Mgr.  (Daňko Jaroslav, Mgr. – dlhodobá PN) 

2.     Mitaľová Daniela, Ing. (Mihaliková Petra, Ing. – materská dovolenka) 

 

Skratky predmetov: 

 ADK  - administratíva a korešpondencia 

 ANH  - animácia v hoteli 

 1AJ - prvý anglický jazyk 

 ANK - komunikácia v anglickom jazyku 

 CCJ  - cvičenia z technológie prípravy pokrmov 

 CVI - cvičenia z informatiky 

 CVM  - cvičenia z matematiky 

 DEJ - dejepis 

 EKO  - ekonomika 
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 EPP  - technológia prípravy pokrmov 

 ETV - etická výchova 

 2FJ - druhý francúzsky jazyk 

 GEO - geografia  

 HGM - hotelový a gastronomický manažment 

 INF - informatika 

 ICR  - informatika v cestovnom ruchu 

 MKT - marketing 

 MAT - matematika 

 NBV - náboženská výchova 

 2NJ - druhý nemecký jazyk 

 OBN - občianska náuka 

 PRN  - právna náuka 

 PXA  - prax 

 2RJ - druhý 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.   Bujňáková Daniela, Ing. - účtovníčka 

3.   Delejová Magdaléna  - upratovačka   

4.   Jurčišinová Iveta  - vrátnička 

5.   Lukačková Marta  - upratovačka 

6.   Mihaliková Jana  - sekretárka 

7.   Molnárová Mária  - upratovačka  

8.   Palčová Mária   -  hospodárka 

9.   Pížová Viera   -  upratovačka  

10.    Prídavok Stanislav  - správca športovej haly 

11.    Rychvalský Dušan  -  kurič - údržbár  

12.    Šebešová Katarína  - upratovačka 

13.    Tuhrinský Peter  - kurič – údržbár 

14.    Vaľková Dana  - mzdová účtovníčka  
  

Školská jedáleň a PPV Unigast: 

1.   Franková Marcela  - vedúca ŠJ a PPV  

2.   Maťuťová Alena  - práčka, upratovačka (zastupovanie) 

3.   Škopárová Daniela  - práčka, upratovačka 
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4.   Šoltesová Slávka   - kuchárka 

5.   Štiborová Helena  - kuchárka 

Materská a rodičovská dovolenka 

1.     Himičová Martina, Mgr. - učiteľka ANJ a FRJ 

2.     Miháliková Petra, Ing. - učiteľka OEP 

3.     Sekventová Katarína, Mgr. - učiteľka ANJ 

4.     Štefanková Viera, Mgr. - učiteľka ANJ 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 2 46 48 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

     

spolu 2 46 48 

 

     Ako nekvalifikovaní učitelia boli dve učiteľky odborných technologických predmetov, ktoré 

majú absolvované vysokoškolské štúdium 2. stupňa v inom ako požadovanom odbore. Obidve 

nespĺňajú podmienku kvalifikačného predpokladu vzdelania podľa vyhlášky MŠ SR č. 

437/2009 Z. z. v platnom znení, 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: 3 hodiny etickej výchovy, 5 hodín občianskej náuky, 6 

hodín telesnej a športovej výchovy.  

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet 
Počet hodín 

týždenne 

1. ročník ETV 1 

I. B, C TSV 2 

2. ročník ETV 2 

II. B OBN 1 

II. C OBN 1 

II. D OBN 1 

III. D OBN 2 

III. C, D TSV 2 

V. C, D TSV 2 
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§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 13 0 

2. atestácia 27 2 

štúdium školského manažmentu 2 2 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 4 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 21 0 

vysokoškolské pedagogické 27 0 

vysokoškolské nepedagogické 21 0 

 

     Učitelia našej školy sa v obmedzenej miere zúčastňovali rôznych vzdelávacích aktivít 

predovšetkým v súlade s ročným plánom profesijného rastu. V súvislosti s novou legislatívou 

a s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR súvisiacich s prevenciou ochorenia Covid-

19 bola ponuka vzdelávacích aktivít obmedzená. Za určitú formu vzdelávania zamestnancov 

považujeme aj dištančné vzdelávanie žiakov.  

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

-        V decembri  a januári sa konali triedne kolá Hviezdoslavovho Kubína, z ktorých víťazi 

postúpili do školského kola. 

-        V mesiacoch november – december tiež boli zrealizované triedne kolá súťaže v rétorike 

a vybraní žiaci postúpili na súťaž Za krásu slova.  

-        V októbri sa dve družstvá našej školy zúčastnili on line súťaže – Olympiáda o Európskej únií. 

Umiestnili sme sa na 36. mieste zo 199 družstiev z celého Slovenska. Vytvorili sme družstvo 

žiačok tretieho ročníka, ktoré majú záujem o danú problematiku, čo je prínosom pre budúce 

súťaže. 

-        Koncom januára  sestra  Jana zorganizovala Biblickú olympiádu.  

1.   miesto – Katarína Kmecová, I. A  

2.   miesto – Veronika Gaľová, I. A   

3.   miesto – Jana Bindasová, I. A 

-        Koncom novembra sme zorganizovali pre našich žiakov školské kolo Olympiády v anglickom 

jazyku. V troch kategóriách 2A (1. - 2. ročník), 2B (3. - 5. ročník) a 2C2 (z anglofónneho 

prostredia) súťažilo 42 žiakov. Žiaci súťažili najprv v písomnej časti a neskôr v ústnej časti. V 

písomnej časti si preverili svoje vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby a čítania a počúvania s 

porozumením, v ústnej časti ukázali svoje komunikačné zručnosti pri opise obrázkov 

a rolového rozhovoru.  
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 Výsledky: 

KATEGÓRIA 2A (I.-II. roč.)   KATEGÓRIA 2B (III.-V. roč.) 

1. miesto  Sandra Mária JAŠŠOVÁ (II. A) 1. miesto Samuel MRÁZ  (IV. D) 

2. miesto Patrícia TORBÍKOVÁ (I. A)  2. miesto Jonáš HAVADEJ (V. B) 

3. miesto  Adam PASTIRČÁK (I. A)  3. miesto Jakub GREGA (III. D) 
  

KATEGÓRIA 2C2 (anglofónny) – 1. miesto Gabrielle SIZEROVÁ (I. A) 

Víťazi nás reprezentovali na okresom kole Olympiády v anglickom jazyku (pre okresy Prešov 

a Sabinov) v januári, ktoré sa uskutočnilo na Súkromnom Gymnáziu DSA v Sabinove. 

Bohužiaľ Sandra Mária Jaššová ani Gabrielle Sizerová sa v náročnej konkurencii neumiestnili 

na najvyšších pozíciách. Samuel Mráz sa umiestnil na 3. mieste Okresného kola Olympiády 

v anglickom jazyku, no do vyššieho krajského kola nepostúpil.  

 OLYMPIÁDA v nemeckom jazyku 

V novembri sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategóriách 2A a 

2B . Túto olympiádu organizovala sekcia nemeckého jazyka ako jednu z foriem propagácie 

Prešovského samosprávneho kraja pri príležitosti Dňa PSK a témy úloh zahŕňali informácie 

týkajúce sa Prešovského regiónu. Vybraní žiaci sa zúčastnili písomnej časti aj ústnej časti. Po 

zrátaní bodov z oboch častí sa úspešne umiestnili títo žiaci:  

Kategória 2A      Kategória 2B 

1. miesto: Adam Pastirčák, I. A  1. miesto: Jozefína Kišeľová, V. D 

2. miesto: Richard Tokarčík, II. D  2. miesto: Katarína Ľuníková, V. B 

3. miesto: Miroslava Dziaková, I. B  3. miesto: Lucia Hockicková, V. A 

  

Do vyššieho okresného kola nepostúpil nikto.  

 OLYMPIÁDA v ruskom jazyku 

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

písomné aj ústne kolo. Olympiádu organizovali všetci členovia sekcie RJ, administratívne 

pripravila p. Hutňanová. 

Výsledky: 

Kategória B1      Kategória B2          

1. miesto sa neudeľuje    1. miesto Martin Bachura, V. C    

2. miesto Tatiána Vargová, II. B   2. miesto Ivana Oravcová, V. A     

3. miesto Lukáš Dranga, I. C   3. miesto Helena Kosťová, V. C 

    Lenka Marčišovská, I. C   
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-        EXPERT geniality show 

28. novembra 2019 sme sa zapojili do 13. ročníka súťaže EXPERT geniality show, v ktorej 

súťažilo spolu 13 828 žiakov zo 662 škôl z celého Slovenska. Naši žiaci súťažili v dvoch 

kategóriách: 

1.     EXPERT O12 (15 žiakov 1. – 2. ročníka) 

2.     EXPERT O34 (16 žiakov 3. – 5. ročníka) 

Žiaci si vyberali dve zo šiestich tém. V každej téme bolo 25 otázok, žiaci tak museli za 60 

minút odpovedať na 50 otázok. Pri každej otázke bolo potrebné vybrať zo 4 možností jednu 

správnu odpoveď. Pre odvážnych bola v odpoveďovom hárku pri každej otázke pripravená aj 

voľba ‘Som si istý/á‘, ktorá im mohla v prípade správnej odpovede pridať 2 body, v prípade 

nesprávnej odpovede 2 body odobrať. 

Väčšina žiakov (22) si vybrala tému Do you speak English?, ktorá overila ich čitateľské 

zručnosti. 12 žiakov si overilo vedomosti z fyzickej a humánnej geografie v téme Svetobežník, 

11 žiakov si potrápilo mozgové závity v téme Mozgolamy, 7 žiakov si otestovalo vedomosti 

z fyziky, biológie a chémie v téme Tajomstvá prírody, a 6 žiakov sa odvážilo skúsiť tému Góly, 

body, sekundy, ktorá overila ich športové vedomosti. Najmenej žiakov (4) presvedčila novinka 

tohto ročníka, téma Od Dunaja k Tatrám. 

     V prvej stovke v rámci jednotlivých kategórii sa umiestnilo 11 našich žiakov; najviac 

v témach Mozgolamy (5) a Do you speak English (3). Najlepšie poradie v rámci kategórií patrí 

Richardovi Tokarčíkovi z  II. D triedy za perfektné 7. miesto v téme Mozgolamy. Zároveň mu 

patrí aj 101. miesto v celkovom poradí, keďže sa aj v druhej téme, Svetobežník, umiestnil na 

dobrom 81. mieste.  

 Kategória Trieda Meno Téma Poradie 

v téme 

Percentil 

v téme 

Celkové 

poradie 

O12 II.D Richard 

Tokarčík 

Mozgolamy 7. 99,26 101. 

Svetobežník 81. 76,05 

O12 I.B Katarína 

Mináričová 

Do you speak 

English? 

31. 94,97 552. 

O12 I.A Adam Pastirčák Góly, body, sekundy 79. 82,59 213. 

O12 II.D Ľubomír Nemec Do you speak 

English? 

88. 85,43 264. 

O34 V.B Juliána 

Onofrejová 

Do you speak 

English? 

56. 87,12 308. 

O34 V.B Jonáš Havadej Mozgolamy 58. 89,80 212. 

O34 IV.A Alex Guľa Mozgolamy 65. 88,55 274. 

O34 IV.A Adam Horňák Tajomstvá prírody 69. 74,63 373. 

O34 IV.D Samuel Mráz Mozgolamy 80. 85,87 272. 

O34 III.A Barbora 

Bodokiová 

Od Dunaja k Tatrám 84. 73,25 266. 
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O34 III.A Júlia Regecová Mozgolamy 85. 84,79 303. 

O34 IV.A Kamila Vargová Do you speak 

English? 

99. 77,05 383. 

Organizačne túto súťaž na našej škole zabezpečil Mgr. Radačovský. 

- Best in English je európska online súťaž v Anglickom jazyku určená pre žiakov stredných 

škôl vo veku od 15 do 19 rokov. Každoročne sa do tejto súťaže zapojí niekoľko stoviek škôl a 

niekoľko desiatok tisíc študentov z celej Európskej únie aj mimo nej. V tomto ročníku sa do 

súťaže zapojilo 624 škôl, 16 462 študentov z 25 krajín, čo je oproti minulému roku mierny 

pokles. Naša škola sa do súťaže zapojila aj tento rok. 29. 11. 2019 si vybraní žiaci z rôznych 

tried od 1. po 4. ročník zmerali sily so svojimi európskymi rovesníkmi. Test nebol jednoduchý. 

Gramatika, počúvanie, čítanie s porozumením v angličtine na úrovni B1 – C1 dá zabrať, ale 

naši šikovní študenti urobili to najlepšie čo vedia a vyšli z toho pekné výsledky. V rámci našej 

školy sa najviac darilo Samuelovi Mrázovi zo IV. D, Jakubovi Gregovi z III. D a Emme 

Jakabovej z II. C. Organizátorom súťaže bol Institute for Competencies Development a test bol 

vypracovaný firmou AKCENT International House Praque, čo je centrum pre Cambridge 

English Exams. Túto súťaž realizovala Mgr. Himičová. 

- V septembri členovia PK TSV zorganizovali Branný pretek v stredisku Drienica. Preteku sa 

zúčastnili žiaci 3. ročníka. 

- 23. 09. – 27. 09. 2019 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.   

- Športové súťaže   

     

P. 

č. 

Názov športovej 

súťaže 

Zodpovedný 

vyučujúci 

Organizátor  

  

Umiestnenie 

1. Cezpoľný beh 

 ch + d 

Mgr. Pažický KŠÚ Bez úspechu - chlapci  

1.     miesto dievčatá Bodnárová 

Dáša, Kolenová Viktória III. 

D, Kožlejová Karin IV. A 

2. Futsal SŠ – chlapci PaedDr. Kuchár KŠÚ Bez úspechu 

3. Bowling PaedDr. Frantová OŠ 

 ÚPSK  

Oliver Kažimír IV. A - 1. miesto 

OK a KK, 2. miesto KK družstvá 

Laura Lehotská II. A- 3. miesto 

OK 

4. Volejbal chlapcov Ing. Kuchárik KŠÚ Bez úspechu 
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-        V prvý septembrový týždeň dňa 5. 9. 2019 sa konala súťaž v rozhlasovom štúdiu 

v Košiciach o koláč rádia Regina s podtitulom ,,Štyri lady čokolády“. Súťaže sa zúčastnili 

žiaci Helena Kosťová V. C, Tomáš Olejčuk, V. C a Natália Zábrocká, II. D, kde získali I. 

miesto. Na súťaž pripravovala MVDr. Strečková. 

-        Dňa 23. 10. 2019 sa v priestoroch školy konal tretí ročník baristickej súťaže „Eurocup 

Junior  Barista 2019“. Predstavilo sa 11 baristov z Česka, Slovinska a zo Slovenska. 

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

o. Okrem nekorunovanej kráľovnej kávy – klasického espressa, pripravovali i lahodné 

cappuccino. Obľúbený nápoj pripravovali súťažiaci podľa individuálne kreovaných receptúr. 

Školu na súťaži reprezentovali žiaci Miroslav Bašista IV. B (6. miesto) a Mária Magdaléna 

Petrová IV. A (9. miesto). Na baristickú súťaž žiakov pripravovala Ing.  Vašková. 

-        23. a  24. októbra 2019 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnil  

27. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2019. Podujatie sa 

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

barmanskej asociácie (SkBA) a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom 

súťaže bola Hotelová akadémia v Prešove. 

      Dňa 24. 10. 2019 sa za našu školu barmanskej súťaže zúčastnili 2 družstvá:  

Prešov I – v zostave Karin Kožlejová, IV. A (20. miesto) a Khongorzul Purevdorj, IV. C (16. 

miesto). 

Prešov II – v zostave Adrián Fech zo IV. B (44. miesto) a Šimon Mikula zo IV. B triedy (59. 

miesto).  

     Na barmanskej súťaži sa predstavili juniorskí adepti barmanstva 24. 10. 2019 v priestoroch 

športovej haly Hotelovej akadémie. Už tradične pripravovali soft drink a bartenders choice 

drink podľa receptúr zostavených výlučne pre túto príležitosť. Počas  27. ročníka barmanskej 

súťaže si zmeralo svoje barmanské zručnosti 60 súťažiacich z 28 škôl. Okrem mladých 

barmanov zo Slovenska sa súťaže zúčastnili aj barmani zo Slovinska, z Českej republiky, 

Ukrajiny a Litvy. Na súťaž žiakov pripravovali PhDr. Šebej a Ing. Bučková. 

-        Dňa 12. decembra 2019 sa 31 žiakov štvrtého a piateho ročníka zúčastnilo 3. ročníka 

školského kola Ekonomickej olympiády. Organizátorom bol INESS (Inštitút ekonomických 

a spoločenských analýz) Bratislava. Úlohou žiakov bolo online formou zodpovedať na 25 

uzavretých otázok v limite 40 minút. Otázky boli zamerané na vývoj ekonomického myslenia, 

makroekonómiu, národohospodárske ukazovatele a trhový mechanizmus.  

  

Umiestnenie: 

1. miesto –Martin BACHURA – V. C, 

2. miesto – Tatiana BUJŇÁKOVÁ – V. D, 

3. miesto – Dávid KOTULIČ – V. C. 

Žiaci Martin Bachura a Tatiana Bujňáková zároveň postúpili na krajské kolo, ktoré prebiehalo 

písomnou formou. Do celoslovenského kola však nepostúpili. 

-        V decembri 2019 a v januári 2020 žiaci 4. a 5. ročníka pod vedením Ing. Lipnickej a Ing. 

Mihálikovej, Ing. Tóthovej, Ing. Kolenkovej, Ing. Turčinovej a Mgr. Baňasa sa zapojili do 1. 

kola celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda. Organizátorom súťaže je Nadácia Partners, 

Bratislava. Úlohou žiakov bolo online formou zodpovedať na 20 uzavretých otázok v limite 

40 minút. Otázky boli zamerané na riešenie rozhodnutí týkajúcich sa osobných financií.  
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-        17 žiakov našej školy bolo zaregistrovaných do školského kola Olympiády podnikový 

hospodár. Organizátorom bola Podnikovohospodárska fakulta Ekunomickej univerzity 

Bratislava so sídlom v Košiciach. Olympiáda bola určená pre žiakov maturitného ročníka. 

Keďže školské kolo nebolo možné zrealizovať v škole,  bolo zrealizované online formou 7. 

apríla 2020. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov. Z toho 9 žiakov postúpilo do celoslovenského kola, 

ktoré sa uskutočnilo 28. apríla 2020 taktiež online formou.  Celoslovenského kola sa zúčastnili 

žiaci:  

-          Viktória Čechová, V. D, 

-          Antónia Maslišová, V. A, 

-          Laura Koscelníková, V. D, 

-          Martin Bachura, V. C, 

-          Tatiana Bujňáková, V. D, 

-          Lucia Kockicková, V. A, 

-          Sára Kandráčová, V. D, 

-          Kominik Kravec, V. B, 

-          Filip Lukáč, V. B. 

Žiačka Laura Koscelníková z V. D triedy sa umiestnila na 1. mieste. 

-        Tak, ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili súťažno-zábavného 

podujatia Nie drogám, kde sme obsadili v obvodnom kole 2. miesto, a tým sme postúpili do 

finálového kola, kde sme skončili na 6. mieste. 

-        Zapojili sme sa do celosvetovej matematickej súťaže Klokan, ktorá sa tento rok konala 

online  v termínoch od 8. do 11. júna podľa kategórie. Prihlásených sme mali 35 žiakov, no 

úlohy nakoniec riešilo 24 žiakov našej školy, 11 v kategórii Kadet O12 a 13 v kategórii Junior 

O34.  

KadetO12: 

 

Katarína Kmecová, I. A:         87 bodov, úspešnosť 72,5% 

Ľubomír Nemec, II. D:           62 bodov, úspešnosť 51,7% 

Jakub Fryštik, I. A:                 61 bodov, úspešnosť 50,8% 

  

JuniorO34: 

 

Sára Mašľarová, III. A:          76 bodov, úspešnosť 63,3% 

Michaela Zajacová, III. A:     76 bodov, úspešnosť 63,3% 

Jakub Grega, III. D:                71 bodov, úspešnosť 59,2% 

Marianna Hrehová, III. D:      71 bodov, úspešnosť 59,2% 

Oliver Kažimír, IV. A:            66 bodov, úspešnosť 55,0% 

Katarína Saloková, III. C:       61 bodov, úspešnosť 50,8%  

  

-        V dňoch 06. - 08. 02. 2020 sa konala barmanská súťaž v Bzenci – Vínny coctail cup. 

Úlohou súťažiacich bolo pripraviť 3 porcie Fancy Coctail drinku s použitím tamojších 

regionálnych vín. Zo študentov sa zúčastnili žiačky Kožlejová Karin, IV.A, ktorá sa 

umiestnila na 1.mieste, Annamaria Baršayová, I.B zísala 2.miesto a Purevdorj Khongorzul, 

IV.C. Z vyučujúcich na túto súťaž žiakov pripravovali Ing. Bučková a  PhDr. Šebej. 
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 

-        Traja žiaci z II. a I. ročníka sa zúčastnili tvorivej dielne pre moderátorov, ktoré 

organizuje každoročne DJZ v Prešove. 

-        V rámci projektu Prešov číta rád, ktorý sa v tomto školskom roku konal v období od 23. 

09. do 27. 09. 2019 sme sa zúčastnili na dvoch besedách so spisovateľmi, opäť nás navštívil 

Dado Nagy a priviedol si autora knihy a známeho blogera Ondreja Sokola, aby predstavil 

svoju publikáciu Ako som vozil Nórov.  

-        V Knižnici Pavla Országha Hviezdoslava sme spolu so žiakmi III. ročníka  boli na besede 

so známou žurnalistkou a spisovateľkou Renátou Názlerovou, ktorá nám predstavila nielen 

svoju novú knihu, ale aj porozprávala o svojej ceste k písaniu. Žiaci veľmi otvorene a so 

záujmom komunikovali. Tieto interaktívne akcie majú pre žiakov význam v tom, že ich známe 

i menej známe tváre dokážu presvedčiť o tom, že literatúra i čítanie kníh sú ešte stále v kurze 

a majú svoje miesto.  

-        Vyučujúce SJL Mgr. Badžanová, Mgr. Bavoľárová a Mgr. Pipková pripravili spolu so 

žiakmi hodiny vo forme piknikového čítania, na ktorých žiaci čítali ukážky z vybraných diel, 

aj takýmto spôsobom sa snažíme spopularizovať čítanie kníh. 

-        V novembri Mgr. Pipková a Mgr. Bavoľárová pripravovali aktivity na Deň PSK, ktoré 

boli v miestnosti B5 počas vyučovania. V súlade s myšlienkou na podporu regiónu sme 

púšťali z internetu podcasty s témou maturitných skúšok, žiaci v spolupráci s Mgr. Pipkovou 

pripravili kvízy a tiež bola inštalovaná ukážka kníh autorov z nášho regiónu. Žiaci sa zabavili 

i získali nové informácie zábavnou formou. 

-        Žiačky III. ročníka absolvovali tvorivú dielňu s témou médiá, ktorú pripravilo DJZ 

v Prešove. 

-        Mgr. Bavoľárová spolu so žiakmi V. A triedy bola na divadelnom predstavení SND 

v Bratislave s názvom Projekt 1918.  

-        V rámci krúžku mladý novinár žiaci pripravili časopis, ktorý už nevyšiel v printovej 

podobe, ale bol zverejnený na webovej stránke školy. 

-        V októbri žiaci našej školy absolvovali exkurziu v koncentračnom tábore Osvienčim 

v Poľsku. Exkurzia je prínosom pre žiakov, aby pochopili a spoznali fašizmus v praxi. 

-        V novembri Mgr. Bavoľárová zorganizovala prednášku a videoprojekciu – Výročie 

nežnej revolúcie.  
-        V decembri Ing. Vašková absolvovala so žiakmi v rámci hodín etickej výchovy Sakrálnu 

cestu v Prešove. 

-        V prvom polroku žiaci druhého ročníka v rámci Občianskej náuky absolvovali otvorenú 

hodinu - Život v židovskom suburbiu. Otvorené hodiny sú prínosom pre žiakov a preto 

budeme pokračovať v spolupráci zo  Židovskou náboženskou obcou v Prešove.   

-        Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sekcie PK CJ pripravili rôzne aktivity, ktoré 

spestrili a obohatili tento deň aj študentom Hotelovej akadémie a majú motivačný charakter 

a prispievajú k pozitívnemu postoju k učeniu sa cudzích jazykov.  

-        V rámci sekcie francúzskeho jazyka si žiaci obohatili svoje jazykové vedomosti čítaním 

francúzskej literatúry v príjemnom prostredí v kaviarni a zároveň sa oboznámili 

s francúzskou kultúrou. Aktivita sa uskutočnila aj s prepojením na akciu Prešov číta rád. 

Organizovala ju Mgr. Himičová. Mgr. Rozumová pre žiakov pripravila inšpiratívnu 

cestovateľskú prezentáciu z exkurzie vo Francúzsku.  
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-        Sekcia ruského jazyka pripravila rôzne aktivity, napríklad žiaci sa zúčastnili prezentácie 

Ruštiny ako svetového jazyka na Prešovskej univerzite v Ruskom Centre (Mgr. Kuchárová so 

žiakmi II. C), kvízy pripravila a hravou formou zapojila žiakov z II. D a IV. C do pripravených 

aktivít Mgr. Hutňanová.  

-        Sekcia nemeckého jazyka pripravila pre svojich žiakov niekoľko aktivít vrátane exkurzií 

a sprievodcovských aktivít. Prechádzku Prešovom organizovala Mgr. Dupaľová s I. B, 

exkurziu v čitárni Goetheho inštitútu v Košiciach s vybranými žiakmi z tried IV. B, IV. C 

a IV. D organizovali Mgr. Badžanová a Mgr. Iľková. Mgr. Kuchárová zorganizovala exkurziu 

v okresnej knižnici na oddelení cudzojazyčnej literatúry s I. A.  

-        Sekcia anglického jazyka zorganizovala niekoľko zaujímavých a rôznorodých aktivít, 

napríklad prezentáciu a besedu o UK (Mgr. Borodáčová v I. A), hravé formy vzdelávania 

(PhDr. Beisetzerová v I. B, II. D, V. B a Mgr. Rudá v III. D, IV. A, V. B), jazykové zábavno-

vedomostné kvízy (Mgr. Himičová v I. C, Mgr. Olejárová v II. A, II. B, Mgr. Radačovský 

kvíz pre celú školy cez QR kódy), čajovú párty (Mgr. Szmolková v III. A), práca 

so softvérovým programom EnglishGo (Mgr. Tomková v I. B) a piknikové čítanie (Mgr. 

Radačovský v III. A). Organizačne aj do prípravy aktivít sa zapojili všetci členovia sekcie a 

zhodnotili aktivity ako mimoriadny motivačný prínos do ďalšieho vzdelávania a vhodnej 

formy pozitívnej socializácie. 

-        Pri príležitosti Dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja 12. 11. 2019 

sa vyučujúci zapojili do organizácie rôznych aktivít propagujúcich Prešovský región. 

Jednotliví vyučujúci všetkých sekcií venovali vyučovacie hodiny diskusii v danom cudzom 

jazyku na tému Prešovský kraj, prezentácii vizuálnych materiálov a dokumentárnych filmov. 

Tieto hodiny sa uskutočnili formou otvorených hodín. Sekcia nemeckého jazyka sa tematicky 

venovala propagácii Prešovského regiónu prostredníctvom úloh v olympiáde z nemeckého 

jazyka.  

-        Aj v tomto školskom roku sme sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie Dňa 

otvorených dverí na našej škole prípravou informačných panelov a nástenok o výučbe 

cudzích jazykov a zahraničnej praxi a organizačne sme zabezpečili prípravu powerpointových 

prezentácií zo zahraničnej praxe, ktoré spracovali žiaci, ktorí sa praxe zúčastnili. 

-        Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) bol organizovaný internátnou formou 

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

sa ho žiaci 3. ročníka. Kurz  prebiehal v spolupráci s členmi SČK a Armádou SR - Veliteľský 

útvar 6335 Prešov. Veľkou výhodou bola možnosť využiť bazén a priľahlé ihriská.  

-        Lyžiarsky kurz absolvovali žiaci 1. ročníka v termíne od10. 2. 2020 do 14. 2. 2020. 

Uskutočnil sa v stredisku Ski Drienica formou dennej dochádzky. Vedúcim  kurzu bol Mgr. 

Pažický . 

-        Ing. Kalinová zorganizovala na pôde školy odborné semináre pre žiakov 5. ročníka: 

- v spolupráci s  Národným podnikateľským centrom v  Prešove prednášku pod názvom 

Podnikateľský plán a živnosť, 

- prednášku Mýty o Európskej únii a NATO, ktorú realizoval Slovenský inštitút pre 

bezpečnostnú politiku (SSPI) so sídlom v Bratislave. 
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-        Ing. Tóthová v rámci predmetu Animácia v hoteli pripravila spolu so žiakmi IV. B triedy 

Imatrikuláciu pre prvákov našej školy. 

-        Ing. Kalinová pripravila pre žiakov 5. ročníka ďalšiu sériu prednášok z ekonomických 

predmetov v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou v Prešove s témami:  Postavenie 

Slovenskej obchodnej inšpekcie a jej oprávnenia a Zákon o ochrane spotrebiteľa a ďalšie 

právne normy v praxi. 

-        Ing. Tóthová pripravila v rámci predmetu Animácia v hoteli so IV. A triedou pre deti 

zamestnancov Hotelovej akadémie Mikulášsky večierok. 

-        Dňa 17. 09. 2019 sa konal na našej škole workshop, na ktorom sa zúčastnili žiaci odbornej 

stáže v rámci programu Erasmus+ na partnerskej škole v Bzenci. Na tomto workshope 

prezentovali svoje nadobudnuté skúsenosti a zručnosti získané vo výrobnom, odbytovom 

stredisku a v cukrárenskej výrobe v Bzenci, ako aj v Hoteli Pohoda**** v Luhačoviciach. 

Tento workshop sa konal v spolupráci s PK ekonomických predmetov. 

-    V októbri sa na našej škole konal baristický kurz pod vedením  

Mgr. Pavla Krajňáka. Kurz bol rozdelený do dvoch termínov a troch častí: teoretickej, 

praktickej časti a na záverečné skúšky. V teoretickej časti sa účastníci dozvedeli základné 

informácie o káve, jej históriu, ale aj kopec zaujímavých faktov.  

-        Dňa 8. 10. 2019 žiaci III. A pod vedením Ing. Bučkovej pripravili slávnostnú tabuľu na 

tému ,,Jeseň“. Zostavili si jesenné slávnostné menu a slávnostnú tabuľu pripravili na chodbe 

pri odborných učebniach stolovania v sektore C.  

-        V októbri a v novembri sa konali tretiacke technologické cvičenia – tieto cvičenia sa  

niesli 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 –  Slávnostné otvorenie 1. 

Disneylandu na Slovensku,  III. B – Náhľad do vesmíru, III. C –  Zdravá prítomnosť, pekná 

budúcnosť a III. D – Umelci vo Valensole.  

-        Dňa 24. 10. 2019 bol sprievodným podujatím Eurocupu „Deň otvorených dverí“, ktorého 

témou bolo Francúzsko . Návštevníci mali možnosť nazrieť „do kuchyne“, spoznať priestory 

školy a zároveň sa dozvedieť viac o aktivitách, ktoré škola realizuje. Žiaci HA Prešov 

predviedli návštevníkom ukážky svojich odborných zručností a prezentovali možnosti odbornej 

praxe na Slovensku i v zahraničí. Prezentované odborné zručnosti: ovocné smoothie a zdravá 

výžíva, flambovanie, zdobenie perníkov, miešané nápoje, someliéri.  

 

-        Dňa 6. novembra 2019 sa konal pivný školiaci program Cervesaario – pivná akadémia. 

Tohto programu sa zúčastnili žiaci 3. ročníka. Žiaci sa naučili množstvo nových informácií 

o pive, jeho čapovaní, údržbe, servise a hygiene. Mali možnosť čapovať pivo a skúšať rôzne 

metódy čapovania.  

-        Dňa 13. 11. 2019 škola zabezpečovala raut pri príležitosti osláv 30. výročia Nežnej 

revolúcie pod záštitou VÚC.  

-        Dňa 17. 11. – 23. 11. 2019 sa  konal 6. medzinárodný gastronomický seminár   v Opave 

pod záštitou Nadácie pre vzdelávanie v hotelierstve (FFH) so sídlom v Ženeve. Bol to 

kulinársky workshop  v Českej republike, na ktorom sa zúčastnilo 5 krajín: Slovensko, Litva, 
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Ukrajina, Srbsko a Česko. Úlohou bolo zostaviť menu pre 20 osôb na tému „Jeseň na tanieri“. 

Tento seminár bol veľmi zaujímavý.  Účastníci sa oboznámili s kuchyňami zúčastnených krajín 

a získali nové vedomosti o týchto kuchyniach. Na tomto seminári sa zúčastnili Mgr. 

Krompaská, Ing. Goliašová. 

-        Dňa 26. 11. 2019 študenti II. A triedy  pod vedením pani Ing. Bučkovej pripravili 

slávnostnú tabuľu pri príležitosti ,,Helloween“. Pripravili si potrebné dekorácie a slávnostné 

menu na túto príležitosť. Slávnostnú tabuľu pripravili na chodbe pri odborných učebniach 

stolovania v sektore C. 

-        05. 12. 2019 sa v Prešove v PKO uskutočnil tretí ročník medzinárodnej súťaže Víno 

Vinorum Slovakia, ktorú organizuje Múzeum vín v Prešove. Na zabezpečení tejto súťaže sa 

podieľali aj vybraní žiaci 3. a 4. ročníka. 

-        Dňa 10. 12. 2019 žiaci II. A pod vedením Ing. Bučkovej pripravili slávnostnú tabuľu na 

tému: ,,Vianoce“. Zostavili vianočné mennú  a pripravili a zdekorovali slávnostnú tabuľu. 

-        V dňoch 23. – 26. 01. 2020 zabezpečovali učitelia Mgr. Harčariková a  

PhDr. Šebej catering pre VÚC na výstavisku Incheba v Bratislave na podujatí  

ITF Slovakia počas prezentácií východného Slovenska. Technologickú i servisnú časť 

cateringu pomáhali realizovať žiaci Miriam Jankurová III. A, Khongorzul Purevdorj IV.C, 

Adam Piskura a Samuel Mráz IV. D. 

-        V rámci environmentálnej výchovy sme obnovili zber a separáciu plastov, papiera, 

použitých bateriek, led žiariviek a vrchnáčikov z plastových fliaš. Štyri triedy sa zúčastnili 

besedy o separovaní a minimalizácii odpadov. 

-        Žiaci III.C sa zúčastnili filmových festivalov „Hory a mesto“ a „Envirofilm“. 

-        Aktualizovali sme panel o chránených územiach Prešovského kraja. 

-        Žiakom štvrtého ročníka sme zadefinovali a vysvetlili pojem ekostopa ako metódu, ktorá 

meria vplyv ľudských aktivít na planétu Zem. Každý žiak si následne na internete 

prostredníctvom testu určil svoju ekostopu. 

-        Reagovali sme na výzvu Nadácie Ekopolis, ktorá vyhlásila už 14. ročník grantového 

programu Zelené oázy. Napísali sme projekt, ktorého cieľom je revitalizácia našej školskej 

záhrady.   

-        V septembri 20 žiakov z V. B triedy absolvovalo online test ochrany finančného 

spotrebiteľa. Organizátorom bola Národná banka Slovenska, ktorá potom 4 najúspešnejšie 

školy pozvala na Deň ochrany finančného spotrebiteľa. Žiaci našej školy dosiahli 54 % 

úspešnosť. Národná banka Slovenska zaslala ďakovný list a diplom za účasť. 

-        V novembri vybraní žiaci z V. A a V. B triedy v rámci informatívneho dňa pre žiakov 5. 

ročníka sa zúčastnili prezentácie na témy  Dôchodkový systém na Slovensku a Osobnostný 

rast. 

-        Aj v tomto školskom roku pokračovala spolupráca s JA Slovensko, n. o., Bratislava. 

S spolupráci s touto organizáciou naša škola sa zapojila do dvoch programov, ktoré sú vedené 

formou krúžku. Program JA Online ekonómia a podnikanie vedie Ing Tóthová, a program JA 

Viac ako peniaze vedie Ing. Lipnická. 

     Žiaci sa do uvedených programov registrovali v septembri. Začiatkom októbra sa 

uskutočnilo vstupné testovanie žiakov, v ktorom žiaci dosiahli v priemere viac ako 50 % 

úspešnosť. V týchto programoch žiaci počas celého školského roka pracujú s online učebnicou 

a v rámci programu Viac ako peniaze riešia aj prípadové štúdie zamerané na osobné financie. 
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-        V októbri sa 6 žiakov (5 súťažiacich a 1 náhradník) zaregistrovalo do celoslovenskej súťaže 

Inovation Camp, ktorú organizovala nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko, 

Bratislava. Nakoľko súťaže sa mohlo zúčastniť iba 10 tímov zo stredných škôl, organizátor 

žreboval poradie tímov. Naša škola bola vyžrebovaná ako 12. v poradí, takže súťaže sme sa 

nemohli zúčastniť. 

-        Dňa 21. januára 2020  sa žiaci V. D triedy a ďalší vybraní žiaci, ktorí pracujú v krúžku Viac 

ako peniaze, zúčastnili webinára na tému Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti. 

Webinár organizovala nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko, Bratislava. Webinár 

prebiehal formou riadenej diskusie. Pani Pongrácz z Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 

univerzity v Bratislave informovala žiakov o tom, čo je to sociálne podnikanie, akú formu môže 

mať a jeho legislatívne riešenie. Webinár organizačne a technicky zabezpečili Ing. Lipnická 

a Mgr. Baňas. 

-        Pre žiakov 1. ročníka sa uskutočnila prednáška o šikanovaní a kyberšikane. Ide 

o interaktívnu prednášku spojenú s premietaním filmu pre žiakov a následnou diskusiou o danej 

téme. 

-        Pre žiakov 2. ročníka bola pripravená interaktívna prednáška s psychologičkou 

o vzájomných vzťahoch medzi spolužiakmi v triede s názvom Interakčné vzťahy v triede. 

-        Pre žiakov 3. ročníka bol pripravený preventívny program na tému Obchodovanie s ľuďmi 

a pre žiakov 4. ročníka na tému rozvoj osobnosti žiaka. 

-        22. 10. 2019 vybraní žiaci 1. a 2. ročníka boli na veľmi zaujímavej prednáške spojenej 

s prehliadkou s názvom Protidrogový vlak. Išlo o interaktívnu prednášku o drogách 

a problémoch, ktoré drogy spôsobia, keď vám vstúpia do života. Žiakom sa táto akcia páčila 

a napísali o nej článok na web školy a zverejnili ho spolu s fotografiami, ktoré urobili priamo 

na mieste. 

-        V septembri – 20. 9. 2019 sa uskutočnila finančná zbierka Biela Pastelka. S realizáciou 

pomohli žiačky III. A – M. Jankurová a S. Mašľárová. 

-        Koordinátorka ŽŠR zapojila členov rady do finančnej zbierky Modrá nezábudka – 7. 10. 

2019. Opäť ju zrealizovali žiačky III. A – J. Čarabová a A. Petrušková. 

-        Ďalšou akciou bola Imatrikulácia 2019 v PKO dňa 7. 11. 2019. S organizáciou pomohla 

koordinátorka ŽŠR Mgr. Z. Bavoľárová. 

-        Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie členovia ŽŠR – E. Kučerenková, K. Švarná – 

III. D a Š. Tkáč – I. C -  pripravili pre žiakov školy spomienkový dokument. Vyučujúci a žiaci 

si v rámci OBN, DEJ, ale aj iných predmetov mohli pozrieť zaujímavé video, obsahujúce 

najdôležitejšie momenty, rozhovory a spomínanie účastníkov Nežnej revolúcie. Svoje 

vedomosti z tohto obdobia si potom overili v krátkom kvíze. 

-        10. 12. 2019sa konala ďalšia finančná zbierka – Úsmev ako dar. 

-        ŽŠR najviac času venovala príprave školského plesu s tematickým názvom Noc hviezd. 

Cieľom tejto akcie bolo vyhovieť želaniu žiakov školy, t. j. usporiadať spoločenskú akciu, 

prostredníctvom ktorej sa viac žiaci spoznajú, nadviažu nové vzťahy a overia si svoje správanie 
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v spoločnosti. Ples sa konal 10. 1. 2020 v priestoroch VŠ areálu na Ul. 17. novembra. Zúčastnilo 

sa ho 233 žiakov a 17 pedagógov.  

-        Druhý polrok školského roka 2019/2020 sa niesol v znamení mimoriadnej situácie 

súvisiacej s ochorením COVID – 19. Vyučovanie prebiehalo podľa usmernení Vlády SR 

a MŠVVaŠ SR. Vzdelávanie žiakov bolo dištančnou formou a učitelia priebežne sledovali 

aktuálne informácie, podľa ktorých sa v čase mimoriadnej situácie riadili. 

-        Učitelia v období mimoriadnej situácie vyučovali cez rôzne aplikácie (zoom, hangouts, MS 

Teams, messenger, Edu Page, FB - zavretá škola, Youtube, mailová komunikácia, 

www.ucimenadialku). Priebežne sa vzdelávali na webinároch, ktoré boli ponúknuté, aby sa 

zefektívnila výučba, taktiež sa stretávali na online poradách, kde si navzájom vymieňali 

skúsenosti. Systém výučby si každý vytvoril sám podľa vlastných možností i podľa technických 

možností žiakov. Zvyčajne to boli online hodiny a následné prideľovanie študijných materiálov, 

pracovných listov a cvičení, overovanie vedomostí prebiehalo buď online skúšaním, príp. (a to 

bolo najčastejšie) formou testov a vypracovávaním dištančných úloh, ktoré žiaci posielali 

vyučujúcim. 

-        Vzhľadom na vzniknutú situáciu sa pripravované aktivity zrušili.  

-        Zorganizovali sme Deň materinského jazyka, ktorý sa konal 21.2.2020. Členovia PK SJL 

pripravili nasledujúce aktivity: v školskom bufete sa počas vyučovania premietali didaktické 

filmy pre žiakov zo slovenského jazyka, v rozhlase odznela informácia o materinskom jazyku 

a histórii sviatku, pripravili sme nástenku s danou tematikou, na obrazovke na chodbe B sa 

premietala powerpointová prezentácia a Mgr. Tomková pripravila knižnú šifru pre žiakov, 

ktorú „ukryla“ na školských chodbách. Správne vylúštenú šifru žiaci odovzdávali a boli 

ohodnotení známkou. 

-        V rámci predmetu Animácia v hoteli vo februári 2020 žiaci IV. B triedy spolu s Ing. 

Tóthovou, zorganizovali Valentínsky bazár, do ktorého prispeli svojimi výtvormi aj žiaci 

karvingového krúžku pod  vedením  Ing. Turčinovej. Uvedená  akcia  sa  niesla  v  charitatívnom  

duchu. 

-        Dňa 14. 02. 2020 pri príležitosti sv. Valentína Ing. Bučková pripravila slávnostnú tabuľu 

na tému Valentín so žiakmi II.A triedy v rámci predmetu Technika obsluhy.   

-        Vo februári sa konali 3 kurzy, v čase od 10. – 14. 02. 2020 barmanský kurz, ktorý bol 

organizovaný SkBA a v čase od 17. – 21. 02. 2020 sa konala Škola barmana. Baristický kurz 

prebiehal v čase od 24. – 26. 02. 2020. Na týchto kurzoch sa zúčastlnili študenti našej školy, 

kde sa mohli zdokonaliť v teoretických a praktických zručnostiach pri príprave miešaných 

nápojov a kávy. Tieto kurzy prebiehali v nových priestoroch športovej haly HA. 

-        Dňa 6. 2. 2020 sa vybraní žiaci štvrtého a piateho ročníka zúčastnili veľtrhu 

zamestnávateľov a vysokých škôl Road Show Prešov.  

-        13. 2. 2020 sa konala Valentínska kvapka krvi. Z našej školy bolo 17 vhodných darcov. 

V rámci spolupráce sa pripojila SOŠ lesnícka s 20 darcami. 

- Tretiacke technologické cvičenia:  
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Dňa 21. 02. 2020 trieda III. A zorganizovala recepciu, ktorej téma bola "Slávnostné 

spustenie pravidelnej leteckej linky do Južnej Ameriky". Recepcia sa konala v miestnosti 

C1, výzdoba bola inšpirovaná juhoamerickou kultúrou. 

Pripravované  boli rôzne typy jedál juhoamerickej kuchyne s použitím tradičných surovín tohto 

kontinentu. Recepciu so žiakmi pripravovali kolegovia MVDr. Mihályová, Mgr. Jankaničová 

a PaedDr. Mojzešová. 

 Dňa 21. 02. 2020 realizovala recepciu  III. B trieda. Recepciu zorganizovali na tému  

„Benátsky karneval“. Na recepcii pripravili studený bufetový stôl, teplý bufetový stôl, 

nápojové stoly a stoly s múčnikmi a dezertmi, ktoré boli charakteristické pre taliansku kuchyňu. 

Túto recepciu so žiakmi pripravovali kolegyne Mgr. Krompaská, Ing. Mgr. Goliašová a Ing. 

Balková. 

 

           Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s ochorením Covid-19 sa ďalšie praktické 

realizácie recepcií tried III.C a III.D nekonali. Žiaci prešli na dištančnú formu vzdelávania 

a odovzdali písomnú časť k týmto plánovaným recepciám, na základe ktorých boli aj 

hodnotení. 

  

ODBORNÉ  EXKURZIE 

-        V októbri sa žiaci nemeckého jazyka zúčastnili exkurzie na Sliezsky dom.  

-        Ďalšiu exkurziu ponúkla žiakom Mgr. Hutňanová – Historická zástavba v meste Prešov 

a okolie Prešova s triedou III. C.  

-        Ďalšou cestovateľskou exkurziou bola „Bratislava po rusky“, ktorú rovnako organizovala 

Mgr. Hutňanová so žiakmi III. C a V. A.  

-        Sekcia ruského jazyka zorganizovala návštevu divadelného predstavenia Revízor, ktorého 

sa zúčastnili žiaci, ktorí prejavili záujem. 

-        V decembri 2019 sa vybraní žiaci našej školy (úspešní účastníci anglických súťaží) spolu 

so svojimi učiteľkami Mgr. Rudou a Mgr. Himičovou zúčastnili na anglickom divadelnom 

predstavení TOM SAWYER (M. Twain) v budove Košickej Historickej radnice. Návštevu 

divadla spojili s návštevou Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a INFO USA centra a 

prehliadkou historického centra mesta Košice. PK CJ sekcia AJ organizuje túto akciu už 

tradične a ani tentoraz nás nesklamala. Podujatie sa uskutočnilo s podporou Združenia rodičov 

pri Hotelovej akadémii. Najväčším prekvapením bola možnosť vidieť ako funguje 3D tlač 

a spoznať možnosti štúdia v USA cez rôzne grantové a štipendijné programy.  

-        Mgr. Korbová pripravila a zrealizovala so žiakmi turisticko – poznávaciu exkurziu do 

národného parku Tatry. Navštívili sme Beliansku jaskyňu, Múzeum TANAPU, Grand hotel 

Praha v Tatranskej Lomnici.  

-        Mgr. Korbová pripravila s zrealizovala exkurziu do vianočného Krakova.  

-        Ing. Lipnická s II. A triedou sa zúčastnili odbornej exkurzie v  Krajskom múzeu Prešov 

v rámci predmetu Ekonomika. 

-        Ing. Kuchárik a V. A boli účastníkmi súdneho pojednávania na Okresnom súde v Prešove. 

-        Ing. Tóthová a Ing. Turčinová sa zúčastnili so žiakmi IV. B a IV. C triedy  odbornej 

exkurzie v Grand Hotel Kempinski na Štrbskom plese a PhDr. Maťašová s II. D v horskom 

hoteli Sliezsky dom vo V. Tatrách.  

-        Ing. Lipnická absolvovala odbornú exkurziu so IV. C v Krajskom múzeu Prešov v rámci 

predmetu Služby cestovného ruchu. 

-        PhDr. Maťašová zrealizovala zahraničnú exkurziu so žiakmi školy do Budapešti, ktorá bola 

zameraná na finančnú gramotnosť spojenú s devízovou politikou a medzipredmetové vzťahy 

(EKO, CJ). 
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-        Ing. Lipnická sa zúčastnila so IV. C triedou odbornej exkurzie v MIC Prešov v rámci 

predmetu Služby cestovného ruchu. 

-        V rámci medzipredmetových vzťahov (SJL, HGM) Ing. Kolenková a Mgr. Bavoľárová 

zorganizovali odbornú exkurziu s V. A triedou – navštívili hotel Loft v Bratislave a následne 

divadelné predstavenie na Novej scéne SND. 

-        Ing. Kalinová s V. D triedou navštívila  medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO 

v Steel aréne v Košiciach a  hotel Doubletree by Hilton Košice. 

-        Dňa 27. 11. 2019 sa uskutočnila exkurzia v pivovare Veľký Šariš. Túto exkurziu 

zrealizovala Ing. Balková s  II. C triedou. Žiaci si rozšírili poznatky z prebraného učiva 

o výrobe a servise piva. 

-        Ing. Tóthová a Ing. Turčinová stihli v mesiaci február so žiakmi IV. C v rámci HGM 

navštíviť McDonald´s a hotel Double Tree by Hilton v Košiciach.  

-        Ing. Kuchárik s Ing. Tóthovou absolvovali s V. D triedou súdne pojednávanie na Okresnom 

súde v Prešove.  

-        Ďalšie plánované odborné exkurzie v hotelových a gastronomických zariade-

niach, cestovných kanceláriách a agentúrach sa už nemohli uskutočniť. 

  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

-     Dokončili sme realizáciu projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných 

zručností pre európsky trh práce“ (Erasmus+). 

-        Začali sme s realizáciou projektu „Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na 

praktickom vyučovaní“ (IROP). 

-  V rámci výzvy OPLZ - Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou sme podali 

projekt pod názvom „Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy v 

Hotelovej akadémii Prešov na základe potrieb trhu práce“. Projekt bol úspešný a s 

jeho realizáciou začneme v školskom roku 2020/2021. Ukončenie projektu je plánované 

v školskom roku 2022/2023. 

-  V rámci výzvy Nadácie Ekopolis v Banskej Bystrici sme vypracovali projekt pod 

názvom „Revitalizácia školskej záhrady“. Projekt bol úspešný a s jeho realizáciou 

sme začali v máji 2020. Ukončenie projektu je plánované na koniec októbra 2020. 

-  V rámci programu Erasmus+ sme vypracovali projekt „Mobilita žiakov a učiteľov 

Hotelovej akadémie Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy“, ktorý však nebol 

úspešný, ale je uložený v zásobníku projektov. 

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V uplynulom školskom roku v tunajšej škole nebola vykonaná inšpekcia.  
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§ 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. Zriadili sme v nej aj dve 

školiace miestnosti, ktoré budeme využívať na odborné kurzy pre žiakov a učiteľov, ale aj pre 

podnikateľov a firmy.  

     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 zrekonštruovať fasádu a strechu na niektorých častiach budovy, ako aj čiastočné 

úpravy vnútorných priestorov. Tieto požiadavky by sa mali naplniť po realizácii schváleného 

projektu v rámci programu IROP a za finančnej podpory zriaďovateľa.   

     Vybavenie školy učebnicami je na dobrej úrovni.  

 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Použité zdroje zo štátneho rozpočtu počas školského roku 2019/2020: 

  

- zdroje čerpané v období 9 – 12/2019: 

škola     661 760 EUR 

 školská jedáleň       6 342 EUR 

Spolu     668 102 EUR 

  

 - rozpočtové zdroje čerpané v období 1 – 8/2020: 

škola                859 907 EUR 

školská jedáleň       4 785 EUR 

Spolu                864 692 EUR 

  

 - celkom použité zdroje zo ŠR za školský rok 2019/2020: 

škola             1 521 667 EUR 

školská jedáleň      11 127 EUR  

Spolu             1 532 794 EUR 
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 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 (375 z vydaných 478) sme do rozpočtu školy 

získali v šk. roku 12 000 EUR. Tie boli použité na odmeny pre vedúcich záujmových 

krúžkov včítane odvodov – 9 084 EUR (75,7 %) a 2 916 EUR (24,3 %) 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 

- 4 500 EUR – na výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz, 

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

zabezpečenie, 

- 252 EUR – zisk z podnikateľskej činnosti, 

      V uplynulom školskom roku zriaďovateľ školy Prešovský samosprávny kraj pridelil 

škole finančné prostriedky na kapitálové výdavky: 

-        29 020 € na rekonštrukciu spadnutého plota 

-     88 240 € na rekonštrukciu a zateplenie administratívnej budovy školy  

-             47 100 € na spracovanie investičného zámeru – Zmena užívania stavby 

-     30 000 € na nákup auta 

 

§ 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 2019/2020 sa zúčastnilo zahraničnej praxe organizovanej školou len niekoľko 

žiakov z dôvodu pandémie súvisiacej s ochorením na Covid-19. 
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     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. 

     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.  

     Z dôvodu pandémie súvisiacej s ochorením na Covid-19 boli rozhodnutím hlavného 

hygienika SR školy zatvorené. Vzdelávanie sa realizovalo dištančnou formou, čo prinieslo 

mnohé pozitíva, ale aj negatíva. Novú tvár mali aj prijímacie skúšky na štúdium na SŠ, 

aj maturitné skúšky, ktoré sa konali administratívnou formou. 

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

     Škola dosahuje dobré výsledky vo vyučovaní cudzích jazykov, pretože žiaci sú motivovaní 

účasťou na odbornej praxi v zahraničí a následne po skončení školy uplatnením na trhu práce 

nielen doma, ale aj v zahraničí. Dobré výsledky dosahujeme aj vo vyučovaní odborných 

predmetov, či už technologických, ale aj ekonomických. Celkovou skladbou, ale aj obsahom 

všeobecnovzdelávacích predmetov aj odborných predmetov škola umožňuje absolventom 

široké uplatnenie v praxi. Dobré výsledky dosahujeme v oblasti zabezpečovania zahraničných 

praxí, vyučovania k práci s IKT ale aj v mimovyučovacej činnosti žiakov a učiteľov. 
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     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. Za školský rok 2019/2020 zatiaľ neboli 

výsledky zverejnené. 

  

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

ostatných predmetov.  

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Uplatnenie absolventov 

Počet absolventov 108 

Prijatí na VŠ 56 

Prijatí na NŠ/PMŠ 0 

Nastúpili do zamestnania 38 

Evidovaní na ÚPSVaR 4 

Nezistení 10 

     Absolventi našej školy nachádzajú takmer 100 % uplatnenie na trhu práce v Slovenskej 

republike, aj v zahraničí. Údaje o ich uplatnení sme získali na základe návratiek, ktoré nám 

absolventi zaslali v období august – september. 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 

detí 

Počet 

skupín 
Vedúci 

Baristický krúžok 32 1 Ing. Adela Vašková 

Barmanský krúžok  32 1 PhDr. Marek Šebej 

Bedminton pre začiatočníkov 12 1 PaedDr. Peter Kuchár 

Carving- vyrezávanie do ovocia a 

zeleniny 
23 1 Ing. Slavomíra Turčinová 

Florbalový krúžok 16 1 PaedDr. Martina Frantová 

Formovanie postavy 13 1 PaedDr. Martina Frantová 
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Futsal, frisbee, Basketbal 17 1 Mgr. Milan Pažický 

Gastronomicky 12 1 MVDr. Angela Strečková 

Hra s číslami 15 1 Mgr. Jaroslav Daňko 

Krúžok mix drinks 22 1 Ing. Lucia Bučková 

Medovnikársky krúžok 20 1 PaedDr. Gabriela Mojzešová 

Mladý novinár 13 1 Mgr. Zuzana Bavoľárová 

Online učebnica ekonómie 21 1 Ing. Monika Tóthová, PhD. 

Poznávací zájazd - Londýn 33 1 Mgr. Zuzana Szmolková 

S ruštinou na cestách 21 1 Mgr. Ingrid Hutňanová 

Someliérsky krúžok 14 1 Ing., Mgr. Alena Goliašová 

Viac ako peniaze 17 1 Ing. Mária Lipnická 

Vlakom i peši nielen po Slovensku 19 1 Mgr. Oľga Korbová 

Volejbal a športové hry 23 1 Ing. Ján Kuchárik 

 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 

v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných 

miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Dištančné vzdelávanie 

     V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom Covid-

19, na základe vydaných opatrení a usmernenia MŠVVŠ SR v našej škole od 13. 03. 2020 

prebiehalo dištančné vzdelávanie. 

Zhodnotenie dištančnej formy vyučovania: 

 Učitelia počas dištančnej formy vzdelávania využívali tieto metódy a formy vyučovania:  

          Metódy: 

  riešenie problémových úloh, 

  samostatná práca s učebnicami, pracovnými zošitmi, zaslanými učebnými materiálmi,  

  fixačné metódy (zadávanie domácich úloh, opakovacích cvičení) 

  

Formy: 

  

  pracovné listy, projekty, modelové úlohy cez systém Edupage, 

  powerpointové prezentácie, videá (napr. Youtube), 

  videochat na osobnú online komunikáciu so žiakmi cez Messenger, 

  videkonferencia – online hodina so žiakmi cez Microsoft Teams, Zoom, 
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  práca v online aplikácii Canva- využívané na hodinách informatiky, 

  FB-zavretá škola, www.ucimenadialku, SAV, RTVS (povinné čítanie v inscenáciách), 

  elektronické učebnice a elektronická forma časopisov  

  

Pozitíva dištančnej formy vzdelávania na škole:  

  

ŽIACI 

  viac času na vypracovanie úloh a možnosť využiť rôzne zdroje pri vypracovaní úloh, 

  zredukovanie rozsahu učiva, 

  zdokonalenie sa v IKT, účasť na videokonferenciách v tímoch (Microsoft Teams, Zoom) 

  

UČITEĽ 

  Zdokonalenie sa v IKT, získanie zručností pri práci s novými aplikáciami (aj účasťou na 

ponúkaných webinároch) 

  

          Negatíva dištančnej formy vzdelávania na škole:  

ŽIACI 

  rôzna úroveň technického vybavenia na plnohodnotné realizovanie online vyučovania, 

v niektorých domácnostiach chýba pripojenie na internet, 

  na domácich počítačoch sú nainštalované rôzne operačné systémy, rôzne programy 

v rôznych verziách, 

  niektorí žiaci nepracovali samostatne,  

  chýbal priamy kontakt žiak - učiteľ: niektorým žiakom chýbalo priame vysvetlenie učiva, 

možnosť hneď získať odpovede na nejasnosti (spätná väzba)  

  

UČITEĽ 

  na niektoré predmety bolo nutné vypracovávať učebné materiály pre žiakov, nakoľko žiaci 

na tieto predmety nemali aktuálne učebnice, z ktorých by mohli študovať, 

  spätná väzba od žiakov pri samostatných úlohách nemusela odrážať realitu, ťažko 

objektívne ohodnotiť ich prácu, 

  chýbal osobný kontakt so žiakmi, 

  rôzna úroveň technického vybavenia na plnohodnotné realizovanie online vyučovania, 

  prácna a časovo veľmi náročná kontrola vypracovaných úloh od žiakov 

          Technické problémy dištančnej formy vzdelávania:  

  v domácnostiach žiakov - nedostatočné technické vybavenie programami na viaceré formy 

online výučby, nutnosť „deliť sa“ o technické vybavenie s ďalšími členmi rodiny, 

  výpadky internetu, prerušenie online výučby,  

  nedostatočné ovládanie programov, aplikácií na online výučbu  

  

 Iné problémy:  zdravotné - zvýšená bolesť očí, hlavy, bolesti chrbtice     

http://www.ucimenadialku/
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V závere sme vyhodnotili, že dištančné vzdelávanie je pre žiakov i učiteľov zaujímavé, no 

náročné a určite nie vhodné na dlhodobé vzdelávanie žiakov. Školský systém nie je nastavený 

a pripravený na tento spôsob výchovy a vzdelávania žiakov, pretože sociálna interakcia a spätná 

väzba, ktorú dostávame na vyučovacích hodinách je nenahraditeľná, a to nie len vo vyučovacom 

procese. Určite mnohé technické zručnosti a skúsenosti budeme využívať aj v budúcnosti vo 

vyučovacom procese, pretože sme si ich overili v praxi a osvedčili sa. Veríme, že z negatív sa 

poučíme, aby v čo najmenšej miere ovplyvňovali výchovno-vzdelávací proces. 

 

Záver 

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

2019/2020 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, 20. októbra 2020 
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Vyjadrenie pedagogickej rady školy 

     Správa prerokovaná a schválená členmi pedagogickej rady školy, ktorí sa k jej obsahu 

vyjadrili elektronickou poštou, bez pripomienok.  

Prešov 25. november 2020 

 

MVDr. Jozef Šenko 

       riaditeľ školy  

 

 

 

Vyjadrenie rady školy 

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

akadémii Prešov za školský rok 2019/2020 bola prerokovaná a odsúhlasená členmi Rady školy 

pri Hotelovej akadémii Prešov, ktorí sa k jej obsahu vyjadrili elektronickou poštou, bez 

pripomienok. 

Prešov 26. november 2020 

 

 

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 2019/2020 bez pripomienok. 

 

Prešov 27. 11. 2020 

 

 

PaedDr. Ján Furman 

      vedúci odboru školstva ÚPSK 

 

 

 

 

 


