
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2016/2017 

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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Hotelová akadémia 

Adresa školy Baštová 32, 080 01 Prešov 

Telefón +421 51 773 27 01 

Telefón / fax +421 51 773 26 79 

Mobil +421 948 883 685 

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. 

 

 



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 

Ekonóm 

školy 

Ing. Peter 

Rusnák 

051/7732701, 

kl. 114 

0948 

883 685 
peter.rusnak@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   

  PhDr. Petrová Gabriela, PhD.   

 

 

 

 



Poradné orgány školy 

 

Názov  PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

PK SJL a 

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

PK CJ 
PhDr. Beisetzerová 

Lýgia 
AJ, FJ, NJ, RJ, ANK, NJK   

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

 

PK 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: 549 

Počet tried: 20 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I. A 29 0 

I. B 28 0 

I. C 28 0 

I. D 27 0 



II. A 28 0 

II. B 31 0 

II. C 27 0 

II. D 29 0 

III. A 27 1 

III. B 30 0 

III. C 30 1 

III. D 29 0 

IV. A 26 0 

IV. B 27 0 

IV. C 25 0 

IV. D 26 1 

V. A 25 0 

V. B 21 0 

V. C 28 0 

V. D 28 0 

 

Počet žiakov v priebehu školského roka sa menil takto: 

k 15.09.2016  551 

k 31.01.2017  551 

na konci šk. roka 549 z toho 370 dievčat a 179 chlapcov 

      V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 2015/16 k 15.09.2016 došlo k poklesu  

počtu žiakov o 5 žiakov a do konca školského roku 2016/17 k poklesu o 3 žiakov. K poklesu 

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

individuálneho učebného plánu, z nich jedna žiačka v 1. polroku z dôvodu materstva, jedna 

žiačka v 1. polroku zo zdravotných dôvodov a jeden chlapec v 2. polroku zo zdravotných 

dôvodov. Traja žiaci so ŠVVP boli individuálne začlenení.  

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 199 / počet dievčat: 132 

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

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 124 / počet dievčat: 102 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 107 / počet dievčat: 71 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 107 / počet dievčat: 68 

 

 

 



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

prihlásení 0 0 0 199 0 0 0 199 

prijatí 0 0 0 124 0 0 0 124 

% úspešnosti 0 0 0 62,31 0 0 0 62,31 

zapísaní 0 0 0 107 0 0 0 107 

 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

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

I. A 2,38   1,83 1,93   2,00   2,14           1,83   

I. B 1,64   1,68 2,43     2,46             1,96   

I. C 2,14   1,68 1,71     2,36 3,07           2,11   

I. D 1,85   1,48 2,67     2,56             1,85   

II. A 1,82   1,82       2,73 2,23 1,86         1,86   

II. B 1,84   1,71       2,10   2,13         1,52   

II. C 1,85   1,59     2,07   2,92 2,30         1,56   

II. D 2,00   1,48     2,29 2,73   1,55         1,93   

III. A             2,17 2,8 2,59   2,81         

III. B             2,73 2,20 2,60   2,50         

III. C             3,00 3,20 2,27   3,20         

III. D           2,43 3,07   2,0   2,83         

IV. A           2,46   3,15 2,50   2,88   2,23     

IV. B             2,79 2,62 2,33   3,15   2,78     

IV. C             3,12   2,72   3,24   2,32     

IV. D         2,25     2,50 2,62   2,88   2,27     

V. A           2,18 2,50   2,60       1,88   1,60 

V. B           2,60   3,18 3,14       3,29   1,48 

V. C             3,27 3,15 2,32       3,04   2,00 

V. D         1,93     3,21 3,21       3,00   1,71 

 

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

I. A   2,93             2,28     2,34 1,28 2,03 2,10 

I. B   3,00             2,32     1,93 1,00 1,61 2,43 

I. C   3,18             2,18     2,79 1,00 2,18 2,11 

I. D   3,11             2,04     2,33 1,74 1,67 1,96 

II. A   3,43     1,25       2,50     2,54 1,14 2,11 2,21 

II. B   2,71     1,29       2,19     2,29 1,03 1,97 1,94 

II. C   3,11     1,07       2,11     2,78 1,11 1,85 2,04 

II. D   2,59     1,55       2,55     2,83 1,07 2,03 2,00 



III. A   2,89     1,67     1,19 2,67     2,7 1,00 1,81 1,96 

III. B   2,67     1,10     1,13 2,13     2,17 1,00 1,50 1,60 

III. C   3,50     1,73     1,30 2,20     2,63 1,13 1,70 2,37 

III. D   3,17     1,93     1,59 2,34     2,17 1,00 1,83 1,69 

IV. A               1,15 2,27     2,12 1,00     

IV. B               1,52 2,59     2,48 1,00     

IV. C               1,68 2,40     2,8 1,04     

IV. D               1,08 2,21 2,67   1,96 1,00     

V. A 2,60           2,80   2,32     2,76 1,00     

V. B 3,14           2,86   2,14     2,19 1,00     

V. C 2,79           3,14   2,61     2,96 1,00     

V. D 3,04           2,93   2,93 2,36   2,93 1,00     

 

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

I. A 1,21                         2,24   

I. B 1,18                         2,11   

I. C 1,36                         1,96   

I. D 1,33                         1,96   

II. A 1,26                         1,86   

II. B 1,10                         1,77   

II. C 1,22                         2,07   

II. D 1,15                         2,14   

III. A 1,00   2,85                         

III. B 1,20   2,43                         

III. C 1,13   2,80                         

III. D 1,24   2,93                         

IV. A 1,12   2,46 1,79     2,35           1,08     

IV. B 1,26   3,07 1,31   1,50 2,12   2,00       1,00     

IV. C 1,08   2,48 1,36   1,33 2,00                 

IV. D 1,12   2,42 1,35   2,17 2,04                 

V. A 1,12   3,12   1,52   2,16                 

V. B 1,14   3,33   1,33 3,00 2,27   2,33             

V. C 1,21   3,14   1,71 2,93 2,32                 

V. D 1,00   3,04   1,63 3,00 2,82                 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

I. A 29 3 10 16 0 0 0 4 0 

I. B 28 5 6 17 0 0 0 0 0 

I. C 28 1 10 16 1 0 0 0 0 

I. D 27 4 7 15 1 0 2 9 0 

II. A 28 3 8 17 0 0 2 1 0 



II. B 31 9 5 17 0 0 1 0 0 

II. C 27 5 8 14 0 0 1 1 0 

II. D 29 6 8 15 0 0 0 1 0 

III. A 27 6 6 15 0 0 0 0 0 

III. B 30 6 10 14 0 0 0 0 0 

III. C 30 1 5 24 0 0 0 2 0 

III. D 29 1 12 16 0 0 0 0 0 

IV. A 26 5 7 14 0 0 0 0 0 

IV. B 27 2 8 17 0 0 0 0 0 

IV. C 25 3 3 19 0 0 1 0 0 

IV. D 26 6 7 13 0 0 0 0 0 

V. A 25 6 2 17 0 0 0 0 0 

V. B 21 0 5 16 0 0 0 0 0 

V. C 28 1 2 25 0 0 0 0 0 

V. D 28 2 1 25 0 0 0 0 0 

 

PROSPECH 

Pri polročnom hodnotení v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho 

školského roka 2015/16 je možné konštatovať, že prospech sa zlepšil. Zvýšil sa počet žiakov, 

ktorí prospeli s vyznamenaním, ale znížil sa počet žiakov ktorí prospeli veľmi dobre a stúpol 

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

školským rokom bolo o 17 menej, ale až 13 žiakov neprospelo súčasne z viacerých predmetov 

(aj keď ich bolo menej ako rok predtým). Možno však konštatovať, že celkový prospech za 

školu sa zlepšil, nakoľko v prvom polroku školského roka 2015/16 bol celkový priemer školy 

2,22 a v tom istom období hodnoteného školského roka bol 2,18. 

V každom ročníku boli neprospievajúci žiaci, najviac v 5. ročníku – 16 žiakov a v 3. 

ročníku – 15 žiakov, v 4. ročníku – 10 žiakov, v 2. ročníku – 6 žiakov a v 1. ročníku – 4 žiaci. 

Z hľadiska predmetov dominujú v 1. ročníku matematika a druhý jazyk ruský, v 2. ročníku 

matematika, slovenský jazyk a literatúra, prvý jazyk anglický a druhý jazyk nemecký, v 3. 

ročníku matematika a druhý jazyk ruský, vo 4. ročníku prvý jazyk anglický, komunikácia 

v anglickom jazyku, druhý jazyk nemecký, ekonomika, geografia, účtovníctvo a v 5. ročníku 

je to hlavne účtovníctvo a právna náuka. Tohtoročnou „raritou“ je nedostatočná z predmetu 

informatika.  

Mali sme 2 žiakov 5. ročníka, ktorí neprospeli zo 7 predmetov, 2 žiaci neprospeli z 3 

predmetov, 9 žiakov neprospelo z 2 predmetov a 38 žiakov neprospelo z jedného predmetu. Iba 

v jedinej triede (I. B) neboli neprospievajúci žiaci. 

 

Celkovo priemerný prospech tried podľa pásiem: 

-          do 2,00  2 triedy 

-          2,01 – 2,47 18 tried 



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

stúpol počet žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním o 14 žiakov, počet žiakov, ktorí prospeli 

veľmi dobre klesol o 11 žiakov, počet žiakov, ktorí prospeli sa zvýšil o 33 žiakov.  

Počet neprospievajúcich žiakov poklesol z 51 na 17. Jeden žiak 1. ročníka neprospel z 

3 predmetov, 2 žiaci 2. ročníka neprospeli z 2 predmetov a 14 žiakov neprospelo z jedného 

predmetu. Trinásť žiakov bolo neklasifikovaných z dôvodu účasti na zahraničnej praxi alebo 

pre nesplnenie povinnosti z predmetu prax. Opravná skúška bola povolená 16 žiakom, všetci ju 

úspešne vykonali. 

Celkovo priemerný prospech tried podľa pásiem: 

-          do 2,00  2 triedy 

-          2,01 – 2,20 9 tried 

-          2,21 – 2,50  7 tried 

-          nad 2,51  2 triedy 

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

polrok študijný priemer 1,00 dosiahlo 11 žiakov. Z celkového počtu 549 žiakov na konci 2. 

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

PV -   75 

PVD  - 130 

P - 342 

N -     2 

Celkový priemer za školu v druhom polroku školského roka 2016/17 bol 2,19. 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

I. A 29 2534 87,38 2525 87,07 9 0,31 

I. B 28 2931 104,68 2917 104,18 14 0,50 

I. C 28 3543 126,54 3543 126,54 0 0,00 

I. D 27 2513 93,07 2477 91,74 36 1,33 

II. A 28 3344 119,43 3285 117,32 59 2,11 

II. B 31 3624 116,90 3610 116,45 14 0,45 

II. C 27 3213 119,00 3153 116,78 60 2,22 

II. D 29 3223 111,14 3186 109,86 37 1,28 

III. A 27 2490 92,22 2490 92,22 0 0,00 

III. B 30 3557 118,57 3556 118,53 1 0,03 

III. C 30 4013 133,77 3922 130,73 91 3,03 

III. D 29 2216 76,41 2199 75,83 17 0,59 

IV. A 26 1882 72,38 1873 72,04 9 0,35 

IV. B 27 2565 95,00 2544 94,22 21 0,78 

IV. C 25 2842 113,68 2805 112,20 37 1,48 

IV. D 26 2082 80,08 2071 79,65 11 0,42 



V. A 25 4715 188,60 4715 188,60 0 0,00 

V. B 21 3492 166,29 3492 166,29 0 0,00 

V. C 28 4748 169,57 4717 168,46 31 1,11 

V. D 28 2760 98,57 2755 98,39 5 0,18 

 

 

 DOCHÁDZKA 

     V uplynulom školskom roku bolo vymeškaných spolu 62 925 hodín, na jedného žiaka 

114,41 hodín, z toho 62 460 hodín ospravedlnených (na jedného žiaka 113,57 hodín) a 465 

hodín neospravedlnených (na jedného žiaka 0,84 hodín). V 1. polroku bolo na jedného žiaka 

vymeškaných v priemere 55,28 hodín a v 2. polroku 59,13 hodín. V porovnaní polrokov v 2. 

polroku bolo vymeškaných o 2 005 hodín viac ako v 1. polroku, a pri porovnaní s 

predchádzajúcim šk. rokom bolo vymeškaných celkovo o 5 585 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 9,17 hodín, a 

tiež k zníženiu celkového počtu neospravedlnených hodín o 40 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 3 žiakom a na tretí stupeň 1 žiakovi; v 2. polroku na druhý stupeň 7 žiakom a na 

tretí stupeň 18 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 45 žiakom knižné odmeny. V rámci výchovných opatrení 

v 1. polroku bolo udelených: 70 pochvál od TU, 17 pochvál od RŠ, 53 napomenutí od TU, 38 

pokarhaní od TU a 16 pokarhaní od RŠ. V 2. polroku bolo udelených: 69 pochvál od TU, 47 

pochvál od RŠ, 59 napomenutí od TU, 32 pokarhaní od TU a 64 pokarhaní od RŠ. 

 

 

 



Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 

EČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Anglický 

jazyk 
B1 87 27/60 59,67% 86 64,18% 85 25 28 31 3  2,14 87 

Anglický 

jazyk 
B2 5 3/2 69,84% 5 82,00% 5 4  1   1,40 5 

Druhý ruský 

jazyk 
B1 1 0/1            

Informatika  1 1/0        1  4,00 1 

Matematika  1 1/0 26,70% 1          

Nemecký 

jazyk 
B1 6 3/3 77,66% 5 64,00% 5 4  2   1,67 6 

Praktická 

časť 

odbornej 

zložky 

 105 34/71            

Prvý 

anglický 

jazyk 

B1 2 1/1            

Ruský jazyk B1 6 1/5 55,57% 6 39,17% 6  2 2 2  3,00 6 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

 105 34/71 57,60% 101 69,41% 101 20 38 27 16 1 2,41 102 

Teoretická 

časť 

odbornej 

zložky 

 105 34/71     15 35 35 17  2,53 102 

 

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

maturitnú skúšku prihlásilo 105 žiakov 5. ročníka. V priebehu školského roka 3 žiaci prestúpili 

na inú školu. Jedna žiačka neukončila úspešne 5. ročník (z 1 predmetu bola klasifikovaná 

známkou nedostatočný). V riadnom termíne maturitnú skúšku konalo 101 žiakov, z toho 99 

žiakov ju úspešne absolvovalo. Jedna žiačka po vykonaní opravnej skúšky a úspešnom 

ukončení 5. ročníka požiadala o možnosť konať maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne v 

septembri. Jej žiadosti bolo vyhovené a maturitnú skúšku úspešne absolvovala. Dve žiačky 

konali opravnú maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne v septembri. Jedna zo slovenského 

jazyka a literatúry – neúspešne a jedna z anglického jazyka (EČ a ÚFIČ) – úspešne.  

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 

 105 34/71 59 32 10 1  1,54 102 

 



     Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky žiaci 5. ročníka už tradične absolvovali 

prípravou a realizáciou slávnostného podujatia pre verejnosť, kde maturanti akceptujú 

najnovšie trendy gastronómie a kreatívne sa prispôsobujú konkurenčnému prostrediu. Tentoraz 

to boli: 

V. A trieda - recepcia – Fashion show  

V. B trieda - raut – Jazz night 

V. C trieda - banket – Všadzi dobre, doma najlepši  

V. D trieda - raut – Československo – späť v čase  

     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 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 44 14 44 14 

DPP 7 4 7 4 

Znížený 

úväzok 
1 0 1 0 

ZPS 0 2 0 2 

Na dohodu 2 0 2 0 

Poznámka: Jedna pedagogická zamestnankyňa a jedna nepedagogická zamestnankyňa boli 

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

Pedagogickí zamestnanci 

Interní učitelia: 

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

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

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

4.    Beisetzerová Lýgia, PhDr.   ANJ, ANK 

5.    Borodáčová Valéria, Mgr.   ANJ, ANK 

6.    Bučková Lucia, Ing.    CCJ, TOB 

7.    Cichá Anna     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.  Greifová Mária, MVDr.   CCJ, EPP, PXA, VZI 

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

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

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



25.  Kurečková Jana, Mgr.   ANJ, ANK 

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

27.  Maťašová Dana, PhDr.   EKO, MKT, UCT 

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

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

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

31.  Mulíková Terézia, Mgr.   NEJ 

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 

 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.   Hojdová Miroslava, Mgr. - sekretárka (zastupovanie počas MD)  

5.   Jurčišinová Iveta  - administratívna pracovníčka   

6.   Pížová Viera   -  upratovačka  

7.   Poláková Viera  -  hospodárka 

8.   Prídavok Stanislav  - správca športovej haly 

9.   Rusnák Peter, Ing.  - ekonóm  

10.    Rychvalský Dušan  -  kurič - údržbár  

11.    Šebešová Katarína  - upratovačka  

12.    Škopárová Daniela  -  upratovačka  

13.    Tuhrinský Peter  - kurič – údržbár 

14.    Vaľková Dana   - mzdová účtovníčka  

  

Školská jedáleň a SOP Unigast: 

1.   Franková Marcela  - vedúca ŠJ a SOP  

2.   Komarová Margita  - kuchárka 

3.   Macejová Erika  - práčka, upratovačka 

4.   Štiborová Helena  - kuchárka 

 

 



Dlhodobá PN: 

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

 

Materská a rodičovská dovolenka 

       1. Džubarová 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 sú učitelia odborných technologických predmetov, ktorí majú 

absolvované úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom odbore, absolvovali doplnkové 

pedagogické štúdium, avšak nemajú ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa, prípadne ho 

majú absolvované v inom ako požadovanom odbore (nespĺňajú podmienku kvalifikačného 

predpokladu vzdelania podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov). Podľa § 30 ods. 1 zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov im bola udelená výnimka z plnenia kvalifikačného 

predpokladu vzdelania.  

     Nekvalifikovane boli vyučované: 1 hodina etickej výchovy, 8 hodín občianskej náuky a 4 

hodiny telesnej a športovej výchovy.  

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

II. A ETV 1 

II. A OBN 1 

II. C OBN 1 

III. B OBN 2 

III. C OBN 2 

III. D OBN 2 

IV. B TSV 2 

IV. C, D TSV 2 



§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 21 1 

2. atestácia 21 6 

štúdium školského manažmentu 3 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 4 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 22 1 

vysokoškolské pedagogické 27 0 

vysokoškolské nepedagogické 24 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.  

-     Ing. Bačiková Anna - doplnkové pedagogické štúdium  

-     Mgr. Baňas Karol - aktualizačné vzdelávanie „Informačná bezpečnosť v škole“.  

-     Mgr. Bavoľárová Zuzana, PaedDr. Kuchár Peter - prednáška „Výchova k demokracii: 

Nové prístupy k výučbe dejepisu a občianskej náuky“, ktorú zorganizovalo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

-      PhDr. Beisetzerová Lýgia - Oxford seminár – Help your students with creativity 

-      Ing. Bučková Lucia a Krajňák Juraj, spolu so žiačkou Anitou Korinkovou – zúčastnili sa 

školenia a prezentácie koňaku Hennessy v Košiciach, spojených s degustáciou Hennessy 

VS, Fine De Cognac a X.O viedol Brand Ambasador Jean Micgel Cocheta 

-      Ing. Bučková Lucia, Mgr. Šebej Marek a vybraní žiaci zo všetkých ročníkov školy 

absolvovali trojdňový someliérsky kurz pod vedením prezidentky Asociácie somelierov 

Slovenskej republiky p. Beáty Vlnkovej. 

-     Ing. Bučková Lucia a Mgr. Šebej Marek sa v priestoroch našej školy zúčastnili prezentácie 

firmy Pernod Ricard Slovakia v zastúpení Karola Domischa, ktorý pútavou formou 

informoval o histórií firmy a jej pôsobení na Slovenskom trhu ale aj vo svete. 

       Produkty firmy nám prezentoval Ľuboš Rácz, majiteľ baru Záhir v Nitre, ktorý 

s uvedenou firmou spolupracuje. Žiaci sa veľa dozvedeli o výrobe rôznych druhov 

destilátov, ktoré firma distribuuje na našom trhu. Vhodnosť použitia jednotlivých 

destilátov v miešaných nápojoch s praktickou ukážkou predviedol  v závere seminára 

Ľuboš Rácz. 

       Seminár sa ukončil písomným testom na základe ktorého absolvovali dvaja vybraní žiaci 

súťaž: „Junior Bartender challenge“ – powered by Pernod Ricad Slovakia v Banskej 

Bystrici. 

-      Mgr. Feľbaba Vladimír - konferencia  Moderná škola  



-      Mgr. Ignatová Beáta - prípravné predatestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou. 

-      Mgr. Iľková Anastázia - vykonala 1. atestáciu.  

-      Ing. Kalinová Marta a PhDr. Maťašová Dana - konferencia venovaná turistickým kartám 

v CR, organizovaná Krajskou organizáciou CR v Prešove. 

-      Mgr. Korbová Oľga - inovačné školenie Geografická exkurzia v edukačnom procese.  

-      PaedDr. Kuchár Peter - prednáška - Demokratické kultúry, ktorú zorganizovala Rada 

Európy. 

-     Mgr. Kurečková Janka, Mgr. Štefanková Viera a Mgr. Soták Marek -  seminár 

organizovaný vydavateľstvom Oxford na tému prípravy na MS z AJ pod vedením Danice 

Gondovej, spoluautorky učebnice s ktorou pracujeme s našimi žiakmi. Seminár bol 

spojený s otvorenou hodinou. 

-      Ing. Lipnická Mária - kontinuálne vzdelávanie „Viac ako peniaze“ v Belušských 

Slatinách. 

-      Ing. Lipnická Mária - školenie „Viac ako peniaze“ v Košiciach a následne úspešne 

ukončila kontinuálne inovačné vzdelávanie uvedeného programu, organizované 

neziskovou organizáciou JA Slovensko. 

-      Ing. Miháliková Petra a Ing. Tóthová Monika, PhD.  - školenie k projektom programu 

Erazmus+ v Bratislave a Košiciach.  

-      PaedDr. Mojzešová Gabriela a Mgr. Harčariková Ľudmila absolvovali dvojdňový 

odborný seminár „Čokoláda od „A“ po „Z“, ktorý organizovala Stredná odborná škola 

obchodu a služieb v Prešove. Seminár poskytol účastníkom možnosť získať teoretické 

informácie a praktické zručnosti pri spracovaní čokolády a čokoládových poliev a to pri 

príprave dezertov a výrobe čokoládových praliniek.  

-      Mgr. Pažický Milan - vykonal 1. atestáciu. 

-      Mgr. Pipková Andrea - vzdelávanie pre predsedov predmetových maturitných komisií.   

-      Mgr. Pipková Andrea - prípravné predatestačné vzdelávanie pred druhou atestáciou. 

-      Ing. Pľutová Anna a Ing. Vargová Daniela - školenie SOMI RoadShow  - bezplatná 

prezentácia o ochrane dát a zabezpečení dátovej  komunikácie.  

-      Mgr. Rudá Lucia – 2. medzinárodná ELT konferencia slovenskej komory angličtinárov 

pod názvom Mind the Gap. 

-      Mgr. Rudá Lucia - Stretnutie klubu učiteľov anglického jazyka na Katedre anglistiky 

a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach. 

-      MVDr. Strečková Angela, Ing. Bačiková Anna, Ing. Vojtková Veronika a MVDr., Mgr. 

Mihályová Juliana - na SOŠ hotelových služieb a obchodu vo Zvolene - školenie 

zamerané na najnovšie trendy v oblasti potravinárstva a cukrárstva s využitím 

kompetenčných modelov vyučovania na stredných odborných školách pre učiteľov 

odborných predmetov.  

       Vzdelávanie bolo zabezpečené prostredníctvom Švajčiarsko – slovenského projektu pod 

názvom „ Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ v spolupráci so Štátnym 

inštitútom odborného vzdelávania. 

-      Mgr. Šebej Marek – ukončil doplnkové pedagogické štúdium.  

-      MVDr. Šenko Jozef, Mgr. Soták Marek, MVDr. Strečková Angela, Mgr. Harčariková 

Ľudmila, Mgr. Šebej Marek a žiaci II. C triedy Klaudia Kekeľová, Helena Kosťová a 

Tomáš Olejčuk sa zúčastnili 2. METRO HORECA SYMPÓZIA ŠÉFKUCHÁROV A 



HOTELIEROV A METRO VÍNO ROKA ktoré organizoval generálny partner SZKC 

spoločnosť METRO Cash & Carry Slovakia s.r.o. v Kongres Welnes & Spa Resort Hotel 

SITNO**** Vyhne.  

       V rámci KULINÁRSKEHO DŇA sa  konali prezentácie a kulinárske show kuchárskej 

špičky. 

       Svoje umenie predviedli:  

       1. Vojtech Artz, šéfkuchár METRO Casg&Carry Slovakia, 

       2. Branislav Križan, prezident SZKC a šéfkuchár Hotela Matyšák*** Bratislava, 

       3. Gabriel Kocák, šéfkuchár hotela Lomnica**** Vysoké Tatry, 

       4. Michal Konrád, šéfkuchár reštaurácie Fou Zoo, Pan Asian Restaurant Bratislava, 

       5. Peter Ďurčo, majiteľ a šéfkuchár TOP Restaurant Žilina, 

       6. Martin Záhumenský, šéfkuchár Marcatale, Taliansko. 

       Bola to výborná príležitosť na obohatenia a rozšírenie poznatkov o novú inšpiráciu 

a možnosť stretnúť sa na jednom mieste a konzultovať s týmito zvučnými menami 

kuchárskeho umenia. 

-      Mgr. Šimčíková Martina - 2. medzinárodná ELT konferencia slovenskej komory 

angličtinárov pod názvom Mind the Gap. 

-      Mgr. Šimčíková Martina - Grow with Harmony - akcia organizovaná jazykovou školou 

Pilgrims, zameraná na motivačné aktivity pre žiakov 

-      Mgr. Šimčíková Martina - seminár Jazykový kvet 2017 v Košiciach, kde získala 

informácie k jazykovo-umeleckej súťaži.  

-      Mgr. Šimčíková Martina - On-line seminár z FJ – Dôležitosť hry vo výučbe jazyka. 

-      Mgr. Štefanková Viera - prípravné predatestačné vzdelávanie pred 1. atestáciou.  

-      Mgr. Štefanková Viera - Grow with Harmony - akcia organizovaná jazykovou školou 

Pilgrims, zameraná na motivačné aktivity pre žiakov 

-      Mgr. Tomková Zuzana - školenie pre predsedov predmetových maturitných komisií. 

-      Takmer všetci učitelia úspešne absolvovali aktualizačné vzdelávanie s názvom 

„Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách“. 

-      Všetci členovia sekcie anglického jazyka sa zapojili do projektu EnglishGO pripraveného 

v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR a MPC, ktorý 

predstavuje komplexné digitálne vzdelávacie materiály na výučbu anglického jazyka  

v stredných školách, pozostávajúce z digitálnych multimediálnych vzdelávacích 

materiálov pre pedagógov aj pre študentov. Materiály EnglishGo sú rozdelené do 

viacerých úrovní v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a rozvíjajú jazykové 

kompetencie študentov. Takmer všetci sa už zúčastnili školenia na MPC v Prešove 

k využívaniu týchto materiálov, tak na počítačoch ako aj na tabletoch, a to tak na 

hodinách ako aj v rámci domácej prípravy. 

-      Všetci učitelia školy sa zúčastnili na školeniach organizovaných v našej škole:  

-   Tablety 

-   Office 365 

-   Internetová žiacka knižka 

-   Internetová triedna kniha 



     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. 2017:  

1. Bačiková Anna, Ing.        0 

2. Baňas Karol, Mgr.      73 

3. Bavoľárová Zuzana, Mgr.     15 

4. Beisetzerová Lýgia, PhDr.   113 

5. Borodáčová Valéria, Mgr.     42 

6. Bučková Lucia, Ing.      76 

7. Cichá Anna         0 

8. Daňko Jaroslav, Mgr.    107 

 9.   Demeterová Marta, Mgr.     70 

10.  Džubarová Katarína, Mgr.     32 

11.  Feľbaba Vladimír, Mgr.     77 

12.  Frantová Martina, PaedDr.     97 

13.  Greifová Mária, MVDr.     64 

14.  Harčariková Ľudmila, Mgr.     90 

15.  Hutňanová Ingrid, Mgr.   140 

16.  Ignatová Beáta, Mgr.       85 

17.  Iľková Anastázia, Mgr.      63 

18.  Jankaničová Gabriela, Mgr.     75 

19.  Kalinová Marta, Ing.      62 

20.  Kolenková Antónia, Ing.     76 

21.  Korbová Oľga, Mgr.    149 

22.  Krajňák Juraj         0 

23.  Kuchár Peter, PaedDr.     79 

24.  Kuchárik Ján, Ing.    110 

25.  Kuchárová Svetlana, Mgr.     42 

26.  Kurečková Janka, Mgr.     76 

27.  Lipnická Mária, Ing.      87 

28.  Maťašová Dana, PhDr.     68 

29.  Miháliková Petra, Ing.     84 

30.  Mihályová Juliána, MVDr., Mgr.    21 

31.  Mojzešová Gabriela, PaedDr.  150 

32.  Mulíková Terézia, Mgr.     30 

33.  Pažický Milan, Mgr.      50 

34.  Pipková Andrea, Mgr.      36 

35.  Pľutová Anna, Ing.      66 

36.  Rozumová Markéta, Mgr.     56 

37.  Rudá Lucia, Mgr.      95  

38.  Rudyová Beáta, Mgr.      62 



39.  Soták Marek, Mgr.    113 

40.  Strečková Angela, MVDr.     87 

41.  Sučková Tatiana, Mgr.     10 

42.  Šebej Marek, Mgr.      62 

43.  Šenko Jozef, MVDr.    129 

44.  Štefanková Viera, Mgr.     67 

45.  Šugárová Helena, Ing.     79 

46.  Tomková Zuzana, Mgr.   124 

47.  Tóthová Monika, Ing., PhD.   104 

48.  Turčinová Slavomíra, Ing.     63 

49.  Vargová Daniela, Ing.     82 

50.  Vitkovičová Alena, Ing.     98 

51.  Vojtková Veronika, Ing.         0 

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

-   Žiačka II. A triedy I. Oravcová sa zúčastnila súťaže mladých moderátorov, ktorej 

predchádzala tvorivá dielňa a žiačky V. A triedy B. Krenická a L. Nižníková sa zúčastnili 

tvorivej dielne, ktorá riešila problematiku mediálnej výchovy s názvom „Média a mladý 

človek v informačnej spoločnosti“. Tieto aktivity zabezpečovalo Šarišské osvetové stredisko 

v Prešove. 

-    Triedne kolá súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy „Hviezdoslav Kubín“. Žiačky B. 

Karnišová (I. A), J. Mariančíková (III.A) a I. Oravcová (II. A) sa zúčastnili tvorivej dielne 

určenej pre recitátorov, spojenej s rozborom umeleckých textov. Školské kolo tejto súťaže, 

ktoré sa konalo 16. 03. 2017 v kategórii poézia vyhral žiak I. B triedy Adam Švec a v kategórii 

próza zvíťazila taktiež žiačka I. B. triedy Patrícia Čechová. Na krajskom kole tejto súťaže nás 

reprezentovali žiak Adam Švec  z I. B triedy, Karolína  Čekanová  z II. B triedy a Patrícia 

Čechová z I. B. triedy. Pred samotným krajským kolom sa títo študenti zúčastnili tvorivej 

dielne, ktorú organizovalo Šarišské osvetové stredisko. Aj keď sa títo študenti neumiestnili na 

popredných miestach, veľmi si túto svoju účasť pochvaľovali, pretože získali mnoho cenných 

rád a skúseností.  

-   Žiaci 4. ročníka absolvovali triedne kolá súťaže v rétorike. 

-   Na Súkromnej strednej odbornej škole ELBA v Prešove sa uskutočnil 18. ročník súťaže 

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

súťaže sa zúčastnili žiačky Lucia Ščecinová a Lívia Mačová zo IV. C triedy. Lucia Ščecinová 

v silnej konkurencii obsadila krásne 3. miesto.   

-   Študentky IV.A triedy N. Havrilová, K. Birošová a J. Mazúrová sa zapojili do súťaže vo 

vlastnej tvorbe „Literárny Kežmarok“. Sme veľmi radi, že naši žiaci sú tvoriví aj v týchto 

oblastiach a my sa snažíme robiť všetko preto, aby sme ich podporili a vytvorili také 

podmienky, v ktorých by sa ich talent mohol čo najviac rozvíjať a aby mohli aj týmto 

spôsobom šíriť dobré meno školy. 



-   Žiaci III. Ročníka sa zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže „Mladý Digitálny 

Európan“. Žiačka III.B Michaela Samselyová postúpila do celoslovenského kola 

v Bratislave, ktorého  sa nemohla zúčastniť.  

-   OLYMPIÁDA v anglickom jazyku  

     Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 28 žiakov školy. Súťažili 

v troch kategóriách 2A – žiaci 1. a 2. ročníka, 2B – žiaci 3.-5. ročníka a 2D – anglofónni žiaci. 

Po náročnej písomnej časti si tí najlepší zmerali sily v ústnej časti. V časti Picture story a Role-

play sme preverili nielen ich gramatické vedomosti a výslovnosť ale aj fantáziu a pohotovosť 

pri rozprávaní.  

 Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku: 

Kategória 2A 

1. miesto  Samuel MRÁZ   I. D 

2. miesto  Adia Sarah MORSHIDI  II. A 

3. miesto  Jonáš HAVADEJ   II. B 

 

Kategória 2B 

1. miesto  Michal ŠEBOK   IV. C 

2. miesto  Klaudia BUTELOVÁ   IV. D 

3. miesto  Marek HUDÁK   V. B 

 

Kategória 2D 

1. miesto  Alexandra MACEJKOVÁ  I. D 

Víťazi postupili do obvodného/okresného kola, ktoré sa konalo na Spojenej škole T. Ševčenka 

v Prešove.  

Na obvodnom kole vo svojich kategóriách obsadil Michal Šebok 2. miesto, Samuel Mráz 10. 

miesto a Alexandra Macejková 7. miesto.  

-    OLYMPIÁDA v nemeckom jazyku 

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

sa zúčastnilo 12 žiakov. 

 Výsledky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku: 

Kategória 2A (žiaci prvého a druhého ročníka): 

1. miesto  Jakub Čura     I.B 

2. miesto  Lívia Husovská     I.D 

3. miesto  neudelené 

 

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

1.  miesto  neudelené 

2.  miesto  Anna Štefaničová    IV.D 

3.  miesto  Veronika Karaffová    IV.D  



Na vyššom kole sa náš žiak kvôli zdravotným problémom nezúčastnil. 

Mgr. A. Iľková bola v komisii okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku.  

 -   OLYMPIÁDA vo francúzskom  jazyku 

Konala sa po prvý krát v našej škole a zúčastnilo sa jej 14 žiakov. Súťažilo sa v dvoch kolách  

písomnom a ústnom. 

       Do krajského kola postúpila Veronika Sciranková z II. C triedy. 

  

 -      OLYMPIÁDA v ruskom jazyku 

     Sekcia ruského jazyka zorganizovala písomnú a ústnu časť Olympiády v ruskom jazyku, 

ktorých sa zúčastnilo 24 žiakov. Súťaž organizovali Mgr. I. Hutňanová, Mgr. S. Kuchárová 

a Mgr. A. Iľková. 

Výsledky školského kola Olympiády v ruskom jazyku: 

Kategória A (žiaci prvého a druhého ročníka): 

1. miesto  neudelené 

2. miesto  Ivana Oravcová II.A a Tomáš Olejčuk II.C 

  

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

1. miesto  neudelené 

2. miesto  Katarína Štoková III.C a Lucia Straková III.A 

      Do vyššieho kola nepostúpili. 

 -    EXPERT – geniality show 

     Je to súťaž s celoslovenským záberom, v ktorej si 30 našich žiakov v dvoch kategóriách (O12 

– 1. a 2. ročník a O34 – 3.-5. ročník) zmerali sily so žiakmi z celého Slovenska. 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. 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) 

  

Odpoveďové hárky boli zaslané do Bratislavy.  

Výsledky – našim 14 žiakom patrí 33 umiestnení do prvej stovky v jednej alebo oboch vybraných 

tematických rebríčkoch a dostali diplomy s titulom TopExpert alebo Expert. Umiestnení do prvej 

desiatky v každom rebríčku získali okrem diplomu a príjemného pocitu aj pekné vecné ceny od 

organizátora súťaže. Sú to štyria žiaci – Adam Kloc, Aneta Fečková, Jakub Chmeľovský 

a Michal Šebok. 



 Najlepšie výsledky: 

Meno   1.téma 2.téma Celkové 

poradie 

Kategória O34 

Adam Kloc III.C 4. English 1. Dejiny 1. 

Aneta Fečková III.D 2. English     

Jakub Chmeľovský V.A 3. English 51. Dejiny 45. 

Michal Šebok IV.C 7. English 91. Dejiny   

Dominik Havrila IV.B 17. Góly,.. 77. English 60. 

Tomáš Zaleta III.B 35. Mozgolamy     

Marek Hudák V.B 36. English 77. Svetobežník 63. 

Michaela Poláková IV.C 47. English 81. Mozgolamy 94. 

Dominik Onofrej III.D 57. Mozgolamy     

Klaudia Butelová IV.D 66. English     

Kategória O12 

Samuel Mráz I.D 32. English 17. Mozgolamy 32. 

Alex Guľa I.A 83. Svetobežník 39. Mozgolamy 71. 

Jonáš Havadej II.B   47. Mozgolamy   

Dávid Kotulič II.C 70. Dejiny 35. Svetobežník 99. 

Matta  II.A   69. Góly,..   

 Organizáciu tejto súťaže na našej škole zabezpečila PhDr. L. Beisetzerová s kolegyňami.  

-  V tomto školskom roku sme sa po prvý krát chceli zapojiť do súťaže JUVENES 

TRANSLATORES 2016, ktorej cieľom je podporiť jazykové vzdelávanie a inšpirovať 

mladých lingvistov, aby zvážili kariéru v oblasti prekladu. Súťaž organizovalo Generálne 

riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad. Súťaž má obmedzenie týkajúce sa veku žiakov (17 

rokov) a preklad mal byť z jedného z 24 úradných jazykov EU do iného ľubovoľného úradného 

jazyka EU.  

Vybrali sme 4 žiakov -  Jana Klaudia Kekeľová, II. C (Mgr. Z. Tomková), Aneta Fečková, III. 

D, Ján Sidor, III. D (Mgr. J. Kurečková) a Aristeidis Tsimprakis, I. C (Mgr. L. Rudá) pre preklad 

z anglického do slovenského jazyka a z gréckeho do slovenského jazyka. 

Podali sme prihlášku, ale keďže sa školy z rôznych krajín EU do súťaže losovali a my sme 

vylosovaní neboli, súťaže sme sa nezúčastnili. Veríme, že sa nám to podarí v budúcom školskom 

roku. 

 -   BEST in ENGLISH 

     Po prvý krát sme zapojili 11 žiakov do súťaže Best in English, ktorá sa uskutočnila online. 

Do tejto súťaže sa celkovo zapojilo 683 stredných škôl z 28 krajín. Celkový počet zapojených 

študentov bol v tomto školskom roku 15107 – a medzi nimi aj našich 11 žiakov. Riešili úlohy 

zamerané na počúvanie a čítanie s porozumením a gramatické úlohy. 



Žiaci sa s chuťou pustili do 60 minútovej práce, ktorá si vyžadovala vedomosti, zručnosti, 

sústredenie a pozornosť. Výsledkom sú umiestnenia a certifikáty pre jednotlivcov ako aj pre 

celý tím a školu. Do súťaže sa zapojili nasledujúci žiaci: 

1. Klaudia Butelová  IV. D  1997 miesto z 15107 

2. Aneta Fečková  III. D  2544 miesto 

3. Michal Šebok   IV. C  4347 miesto 

4. Jakub Chmeľovský  V. A  4778 miesto 

5. Dominik Onofrej  III. D  5691 miesto 

6. Alexandra Macejková   I. D  6051 miesto  

7. Ján Sidor   III. D  6191 miesto 

8. Erik Havrila   V. A  6218 miesto 

9. Júlia Leššová   IV. A  8887 miesto 

10. Klaudia Jana Kekeľová II. C  11388 miesto 

11. Kevin Kotos   II. C  

 

 Naša škola sa umiestnila na 63. mieste (z 373 škôl zo Slovenska) a na 384. mieste (zo 683 škôl 

z 28 krajín EU). 

Táto súťaž je výsledkom polročnej práce, ktorú riadil Institute for Competencies Development 

and Czech-us agency a samotný test pripravila spoločnosť AKCENT International House Praha. 

 

 -      JAZYKOVÝ KVET 

     Cudzie jazyky sa najlepšie učia kreatívnou formou, preto nás potešilo, že niekoľko študentov 

našej školy nabralo odvahu a zúčastnilo sa školského kola súťaže „Jazykový kvet 2017“. 

Jazykový kvet je jazykovo-umelecká súťaž v poézii, próze a dráme v cudzích jazykoch. 

     Žiaci prvého až tretieho ročníka sa popasovali s poéziou i prózou v anglickom jazyku. Žiaci 

prvého a druhého ročníka predviedli svoj krátky dramatický príspevok vo francúzskom jazyku, 

na ktorom stále intenzívne pracujú.  

     Traja najlepší žiaci v kategórii Anglický jazyk (Nikoleta Mydlárová, I. B, Dominik Onofrej, 

III. D,  Aneta Fečková, III. D) a rovnako aj žiaci s francúzskym divadlom (z I. A a II. C triedy) 

postúpili do krajského semifinálového kola, ktoré sa uskutočnilo v Prešove. Túto súťaž si zobrali 

pod patronát Mgr. M. Šimčíková, Mgr. J. Kurečková a Mgr. V. Borodáčová. 

     Viktória Sciránková, Natália Uličná, Ivana Kuchárová, Miriama Sabolová, Bianka Vachaľová 

a Erik Michňák v predstavení divadielka Bande de casse-pieds! (Otravná banda!), žiaci 1. a 2. 

ročníka (I .A a II. C triedy) sa predviedli vo francúzskom jazyku na celoslovenskom kole súťaže 

Jazykový kvet 2017 v Trnave. Za svoju prácu s francúzskym divadlom si odniesli 1. miesto a my 

sa z ich úspechu veľmi tešíme. Pripravovala ich Mgr. M. Šimčíková. 

Rovnako zaujímavo predviedol svoj talent aj Dominik Onofrej (III. D), ktorý na tejto súťaži 

zarecitoval báseň z vlastného pera v anglickom jazyku pod názvom Leaves are not always green. 



Pútavá báseň o živote a Dominikov prednes si vyslúžili krásne 3. miesto na celoslovenskom kole 

Jazykového kvetu. Pri príprave mu pomáhala Mgr. J. Kurečková. 

 -      Zapojili sme sa do kvízu, ktorý pripravilo MIC. Testové úlohy o Prešove riešilo desať 

žiakov, siedmi z nich získali za správne odpovede pekné vecné ceny od sponzorov súťaže. (Kb) 

-      Zapojili sme sa do online súťaže GENIUS MATEMATICUS, pri ktorej žiaci môžu 

zábavnou formou riešiť veľmi zaujímavé a netradičné matematické príklady z každodenného 

života. Úlohy sú koncipované tak, aby bez zložitých počtových operácií mohli súťažiaci bez 

kalkulačky vyriešiť za 20 sekúnd až 3 minúty matematické problémy, s ktorými sa denne 

stretávajú. Do súťaže  sme zapojili 22 žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka. (Kb)  

Výsledky: 

Daniel Amrich, IV. C,  úspešnosť65%, veľmi dobrý riešiteľ 

Lukáš Hmeľár, IV. C, úspešnosť 65%, veľmi dobrý riešiteľ 

Michaela Poláková, IV. C, úspešnosť 61%, veľmi dobrý riešiteľ 

Dominik Havrila, IV. B, úspešnosť 58%, dobrý riešiteľ 

Marek Sedlák, IV. D, úspešnosť 58%, dobrý riešiteľ 

Renáta Zubková, III. A, úspešnosť 58%, dobrý riešiteľ 

-      Uskutočnili sme súťaž Klokan (Mgr. O. Korbová, Mgr. J. Daňko), ktorá sa stala najväčšou 

matematickou súťažou na svete. Vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Združuje už viac ako 60 

krajín z Európy, Ázie, Ameriky a dokonca aj z Afriky. V marci 2016 sa do súťaže zapojilo 58 

krajín, úlohy riešilo spolu 5 999 174 žiakov. 

V našej škole sa jej zúčastnilo 38 žiakov, 20 v kategórii Kadet O12 a 18 v kategórii Junior 

O34. Najlepší výsledok dosiahol a školským šampiónom sa stal Jonáš Havadej - 91 bodov, 

úspešnosť 75,5%, 197.-207. miesto, percentil 93,2%. 

Výsledky: 

Kategória Kadet O12: 

Jonáš Havadej, II. B, percentil93,2% - úspešný riešiteľ 

Lukáš Olekšák, I. A, percentil85% - úspešný riešiteľ 

Tatiana Bujňáková, II. D, percentil79,7%           

Sára Kandráčová, II. D, percentil78,1% 

Miroslava Jajčišinová, I. C, percentil69,5%  

Filip Lukáč, II. B, percentil69,5 % 

Tomáš Olejčuk, II. C, percentil69,5 % 

Richard Lacko, II. D, percentil69,5% 

 

Kategória Junior O34: 

Daniel Amrich, IV. C, percentil82,5% - úspešný riešiteľ 

Kamila Tychaničová, III. B, percentil81,2% - úspešný riešiteľ 

Martin Maček, III. B, percentil77,4%  

Renáta Zubková, III. A, percentil73,8% 

 -      Športové súťaže 

-        Cezpoľný beh, chlapci (Mgr. M. Pažický) – bez úspechu 

-        Silná ruka, chlapci (Mgr. M. Pažický) – Erik Havrila 5. miesto OK 



-        Futsal SŠ, chlapci (PaedDr. P. Kuchár) – bez úspechu 

-        Bedminton, ch + d (PaedDr. P. Kuchár) – 3. miesto Obvodné kolo dievčatá –  

Mia Tarcalová, I. A 

Alexandra Bizubová, II. C 

-        Florbal SŠ, chlapci (PaedDr. M. Frantová) – bez úspechu 

-        Florbal SŠ, dievčatá (PaedDr. M. Frantová) – bez úspechu 

-        Futbal SŠ, chlapci (PaedDr. P. Kuchár) – Obvodné kolo 5. miesto z 15. 

-        Volejbal SŠ, chlapci (Ing. J. Kuchárik) – bez úspechu 

-        Volejbal SŠ, dievčatá (Ing. J. Kuchárik) – bez úspechu 

-        Atletika (Mgr. M. Pažický) – Okresné kolo - Martina Kuchárová – 3. miesto v behu na     

            200 m 

-  Martin Popovski – 3. miesto vo vrhu guľou   

-         Kľúč od pevnosti Stará Ľubovňa (Ing. J. Kuchárik) – 1. miesto v SR 

 Zuzana Jurková 

 Daniela Gajdošová 

 Marek Lamač 

 Aristeidis Tsimprakis 

-       Mgr. K. Baňas spolu s kolegami z PK TSV zorganizovali Školské kolo v silovom trojboji. 

Výsledky:  1. miesto: Tomáš Franko,  II. D 

                        2. miesto: Dano Marcin, IV. B  

3. miesto: Leonard Pasierb, II. A 

-      Plavecká súťaž, ktorú zorganizovali telocvikári v rámci „Olympijského  festivalu 

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

A V PRIATEĽSTVE“. Plaveckej súťaže sa zúčastnilo 70 plavcov zo štyroch tried 2. ročníka.   

-        Zaregistrovali sme sa do korešpondenčnej ekosúťaže, ktorú organizuje OZ TATRY. Súťaž 

má šesť kôl. Každý mesiac dve žiačky zo IV. D (Tatiana Krajňáková a Andrea Polačková) 

postupne odpovedali na 30 otázok o národných parkoch SR. Odpovede sme spolu 

prekonzultovali a následne ich odoslali. V apríli bola súťaž vyhodnotená. Žiačky získali 

certifikát úspešných riešiteľov, ich odpovede boli v 92% správne. 

-       Triedy IV. B, V. C a V. D sa s Ing. M. Lipnickou zapojili do súťaže Finančná olympiáda. 

D. Balucha (V. D) postúpil do 2. kola celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda. 

-      N. Priesterová (V. D) vyhrala cenu poroty v súťaži „Nápad si Ty“, realizovaný v rámci 

projektu Aj tvoj nápad môže posunúť Európu – inovuj, podnikaj, rozvíjaj! 

-       Do súťaže Top turistická destinácia regiónu Slovenska sa v tomto roku opäť zapojil Mgr. 

M. Šebej so žiakmi IV. B triedy (P. Dragoňová, A. Klaček, S. Magdošková, D. Marcin), na 

ktorej s témou „Opál – srdce východu“ získali v Nitre 4. miesto. 

-       Ing. A. Vitkovičová zorganizovala a vyhodnotila  súťaž v písaní na PC pre žiakov 1. ročníka. 

Na prvom mieste sa umiestnila žiačka K. Tomanová, I. C, druhé miesto získal M. Bašista, I. 

B a tretie miesto L. Husovská, I. D.  

-     V novembri 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže „METRO Kuchársky päťboj“ v 

priestoroch košického Metra. Súťaž prináša jedinečnú možnosť pre študentov, ktorí sa 

pripravujú na výkon svojho povolania, získať nové informácie a praktické skúsenosti, ktoré 

výrazne prispievajú ku kvalite prípravy budúcich absolventov a zamestnancov. 



     Regionálne kolá súťaže a v nich dosiahnuté bodové ohodnotenie určilo, ktorá škola sa 

kvalifikuje do celoštátneho Grand finále, ktoré sa uskutočnilo 28. 01. 2017 na výstavisku 

Incheba v Bratislave. 

     S veľkým potešením konštatujeme, že sexteto našich žiakov v zostave  Pavol Mičo a 

Tomáš Kičura z V. D,  Tomáš Rešetár zo IV. A,  Helena Kosťová, Klaudia Jana Kekeľová a 

Tomáš Olejčuk z II. C triedy úspešne reprezentovali našu školu. Súťažiaci mali v časovom 

limite 30 minút preukázať svoje zručnosti v krájaní cibule, póru, zemiakov, vykosťovaní 

kurčaťa na galantínu a vo filetovaní pstruha podľa stanovených požiadaviek. Títo 

žiaci  preukázali vysokú mieru svojich schopností o čom svedčí pekné druhé miesto z 

celkového počtu 9 zúčastnených škôl v rámci Slovenska a ich postup do celoslovenského 

Grandfinále. Na súťaž žiakov pripravovala MVDr. A. Strečková. 

-        Organizátorom 5. ročníka súťaže METRO HoReCa Kuchársky päťboj je METRO Cash & 

Carry SR, s. r. o. Táto súťaž je určená výhradne pre študentov denného štúdia stredných 

hotelových škôl, stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania v odboroch 

kuchár – čašník. Skladá sa z dvoch častí, a to z individuálnej súťaže v zručnostných 

disciplínach odboru kuchár a čašník a tiež z tímových súťažiach.  

     Na základe výsledkov  regionálnych kôl 5. METRO kuchárskeho päťboja bola naša škola 

vybratá do celoštátneho finále, ktoré sa uskutočnilo v rámci Medzinárodného 

gastronomického festivalu Danubius Gastro v dňoch 26. 1. - 29. 1. 2017 na Výstavisku 

Incheba v Bratislave.  

     Každá škola na súťaž nominovala 2 tímy, a to šesťčlenný kuchársky tím s jedným učiteľom 

odborných predmetov  a šesťčlenný tím obsluhujúcich tiež s jedným učiteľom odborných 

predmetov.  

Tím kuchárov tvorili žiaci v zostave:  

Kičura Tomáš  a Mičo Pavol z V. D, Rešetár Tomáš zo IV. A, Olejčuk Tomáš, Kekeľová 

Klaudia a Kosťová Helena – z II. C triedy. Pomocníčky v priebehu súťaže boli Pribulová 

Alexandra a Plančárová Jana z III. B triedy. Odborný garant zo strany učiteľov bola MVDr, 

A. Strečková. 

Tím obsluhujúcich tvorili žiaci: 

Baňas Vladimír z V. D, Čanda Matej z V. C, Dolinský Tomáš zo IV. A, Špirková Darina zo 

IV. B, Maťašovská Diana zo IV. D a Zima Sebastian z III. C triedy. Pomocníčkami v priebehu 

súťaže boli žiačky Polačková Andrea zo IV. D a Tereza Moskaľová z III. B triedy. Odbornou 

garantkou z pedagogického zboru bola Mgr. Ľ. Harčariková. S prípravou žiakov vypomohli 

Mgr. M. Šebej a sommeliersku zručnosť pomohol vylepšiť J. Krajňák.  

     Tím kuchárov súťažil okrem prípravy kompletného menu tiež v individuálnych 

disciplínach a to v krájaní cibule, krájaní póru na julien rezance, krájaní zemiakov, 

vykosťovaní kurčaťa a filetovaní pstruha. 

     Tím obsluhy okrem servisu pripravených jedál podľa vlastného výberu hostí – a la carte, 

súťažili tiež v individuálnych súťažiach. V baristickej súťaži vedúci družstva nastavolal 

kávový mlynček a každý člen tímu pripravil pod dozorom odbornej komisárky esspresso a 

cappuccino. V barmanskej súťaži všetci účastníci pripravili po 5 porcií nealkoholického 

nápoja. Obsluhujúci mohli tiež preukázať svoje zručnosti zo sommelierstva pri odporúčaní a 

servise vína. 



     Počas súťaže sa neustále hodnotilo dodržiavanie hygienických predpisov HACCP, 

uplatňovanie poznatkov etikety a celkové vystupovanie. 

Za prípravu miešaných nápojov sme získali:  

-  prvé miesto, Dolinský Tomáš zo IV. A triedy a  

- druhé miesto, Čanda Matej z V. C triedy.  

V baristickej súťaži sme získali: 

-  druhé miesto, Baňas Vladimír z V. D triedy.  

Druhé miesto sme získali aj v súťaži družstiev za obsluhu a servis a ako škola sme sa celkovo 

umiestnili na krásnom treťom mieste. 

Žiakov na súťaž sprevádzali MVDr. A. Strečková a Mgr. Ľ. Harčariková. 

-         Na veľtrhu gastronómie „Danabius Gastro  2017“ v Inchebe v Bratislave sa konala aj súťaž 

„Carving cup Slovakia 2017“. Podmienkou účasti bolo vyrezať kompozíciu z ľubovoľných 

surovín z ovocia alebo zeleniny. Našu školu na súťaži reprezentovala Katarína Štefaniová z V. 

D triedy a súťažila vo vyrezávaní ovocia a zeleniny v kategórii „A“ pre pokročilých. V silnej 

konkurencii zo Slovenska a Čiech Katarína Štefaniová získala bronzovú medailu.  Na súťaž 

sa pripravovala a výrobky vyrezávala  21 hodín.  Kompozíciu tvoril vodný melón, na ktorom 

bola vyrezaná podobizeň Andyho Warhola, ruža z melónu cantaloupe, ruže a listy vyrezávané 

do maslovej tekvice, tulipány vyrezávané z bielej reďkvičky vo váze zo žltého melónu 

a pestrofarebná vyrezávaná ikebana, na ktorej boli kvety z cvikly, reďkvičky, kalerábu, 

mrkvy, listy z baklažánu, malá dekorácia z farebnej papriky, kučeravý šalát a doplnené 

z melónu s vyrezaným podpisom Andyho Warhola. Celá kompozícia niesla názov  „ANDY 

WARHOL A MODERNÉ UMENIE“. Odborné poradenstvo žiačke poskytla MVDr. M. 

Greifová. 

-         V termíne 09. – 10. 11. 2016 organizovala naša škola 24. ročník medzinárodnej barmanskej 

súťaže juniorov „Eurocup 2016“. Za našu školu sa súťaže zúčastnili 2 družstvá v zostave: 

Prešov I. – Vladimír Baňas, V. D a Tomáš Dolinský, IV. D – umiestnili sa  v bronzovom 

pásme. 

Prešov II. – Matej Čanda, V. C a Sebastian Zima, III. C – umiestnili sa v striebornom pásme. 

     Matej Čanda získal cenu za najúspešnejšieho súťažiaceho z HA Prešov. 

     Na súťaž žiakov pripravovala Mgr. Ľ. Harčariková. 

-      Hotelová akadémia Jána Andraščíka v Bardejove organizovala baristickú súťaž „SLOVAK 

BARISTA CUP junior 2017 – BARDEJOVSKÝ BARISTA“. 

Prihlásení súťažiaci absolvovali 2 kategórie súťaže: 

Kategória „A“ – nastavenie mlynčeka v časovom limite 10 minút 

Kategóriu „B“ – prípravu 2 porcií espressa, 2 porcií cappuccina a 2 porcií nealkoholického 

fancy drinku s použitím espressa tiež v časovom limite 10 minút. 

     Školu na súťaži prezentovali žiaci: Vladimír Baňas z V. D triedy, Tomáš Dolinský zo IV. 

A triedy a Sebastián Zima z III. C triedy. Napriek tomu, že sme nezískali žiadne oceňované 

miesto, žiaci nadobudli mnoho cenných skúseností. Žiakov na súťaž pripravovala Mgr. Ľ. 

Harčariková.  

-      Žiaci Butelová Klaudia zo IV. D a Šujeta Dominik z V. C triedy sa zúčastnili somelierskej 

súťaže v Liptovskom Mikuláši – „Vitis Tropheé 2017 – junior“. Žiaci síce nezískali žiadne 

z oceňovaných umiestnení, no napriek tomu veľmi dôstojne reprezentovali školu z dôvodu, 



že obaja sa o someliersky odbor živo zaujímajú a stále na sebe pracujú a vzdelávajú sa. Na 

súťaž žiakov pripravoval J. Krajňák. 

-       Vocational College for Catering and Tourism Bled - Vyššia odborná škola pre catering a 

turizmus v sloviskom Blede organizovala už „12 ročník G&T Cup Competition 2017“. 

     G&T Cup  je barmanskou súťažou juniorov pre žiakov stredných odborných škôl so 

zameraním na gastronómiu. Žiaci majú možnosť porovnať si svoje zručnosti v oblasti 

barmanstva a to v prostredí medzinárodnej  konkurencie. Súťaže sa zúčastnili družstvá 

samozrejme zo Slovinska a to z Bledu, Ljublany i Mariboru a tiež súťažiaci z Českej 

republiky, Talianska a my zo Slovenska z Hotelovej akadémie z Prešove. 

V medzinárodnej konkurencii našu školu reprezentovali Tomáš Dolinský zo IV. 

A a Sebastian Zima z III. C triedy. 

     Podmienkou účasti na súťaži bolo vymyslieť nápoj k organizátormi vopred určenému 

filmu. Nápoj mal byť vymyslený pre film ako taký alebo pre niektorého z hlavných aktérov 

filmu s použitím povinnej ingrediencie – tzv. bázy poskytnutej hlavným sponzorom. Po 

príprave fancy drinku každý zo súťažiacich predviedol slovnú prezentáciu v anglickom jazyku 

o zložení nápoja s príbehom o deji filmu. 

     Našim žiakom organizátor určil tieto filmy a nápoje: 

1. Tomáš Dolinský: The Big Lebowski – Gin 

2. Sebastián Zima: Mad Max: Fury Road – Vodka. 

Celkové tretie miesto získal za svoju prezentáciu Sebastián Zima s filmom: Mad Max: Fury 

Road – Vodka. 

Žiaci získali pekné umiestnenie a zaujímané skúsenosti. Na súťaž žiakov pripravovala Mgr. 

Ľ. Harčariková a o bezpečnú cestu sa postaral Mgr. M. Šebej. 

-      V Košiciach sa konal XI. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže „Cassovia Cup 2017“. 

Súťažilo 56 žiakov z 28 škôl Slovenska, Maďarska, Estónska a Čiech. Prvý deň súťažiaci 

absolvovali vedomostný test, ktorý obsahoval históriu a súčasnosť IBA, tovaroznalectvo 

ingrediencií a odborné barmanské vedomosti. Nasledujúci deň súťažiaci pripravovali Soft 

drink – nealkoholický nápoj a Before dinner coctail – aperitívový nápoj v časovom limite do 

12 minút. Prípravu dekorácie  na nápoje a samotnú prípravu nápojov sledovali bystré oči 

komisárov, členov Slovenskej barmanskej asociácie. 

     Našu školu reprezentovali Dominik Dobránsky a Jonáš Havadej obaja z II. B triedy. Žiaci  

sa umiestnili v bronzovom pásme  barmanskej súťaže Cassovia cup Košice 2017. Žiakov na 

súťaž pripravovala Ing. L. Bučková. 

-      V Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch organizovali 

už 9. ročník majstrovstiev Slovenska v príprave kávy „BARISTA JUNIOR 2017“. Súťažiaci 

mali 8 minút na prípravu pracoviska. V súťažnom čase 15-ich minút mal každý súťažiaci 

pripraviť a predložiť štyrom chuťovým komisárom: 4 porcie espressa, 4 porcie cappuccina, 4 

porcie alkoholického alebo nealkoholického fancy nápoja s použitím espressa. Na upratovanie 

pracoviska po súťažnom vystúpení mali súťažiaci tiež 15 minút. Našu školu na súťaži 

reprezentovali: Anita Korinková z V. C triedy – získala cenu za najlepšie pripravené 

cappuccino a Vladimír Baňas z V. D triedy – získal diplom za účasť. S prípravou na súťaž 

žiakom pomohla Mgr. Ľ. Harčariková a bezpečnú cestu a sprievod počas súťaže Mgr. M. 

Pažický. 



-      Trenčiansky samosprávny kraj, Klub mladého barmana a baristu pri SOŠ obchodu a služieb 

v Púchove v spolupráci s mestom Púchov organizovali 3. ročník súťaže „Trendy barový 

čašník 2017“. Súťaž sa konala v krásnych priestoroch Športcentra v Púchove. Sme radi, že sa 

naša škola prvý krát zúčastnila tejto súťaže a to hlavne vďaka iniciatíve študentov školy. Počas 

jarných prázdnin vycestovali v zložení: Anita Korinková z V. C, Vladimír Baňas z V. D, 

Sebastián Zima z III. C triedy – súťažili v kategórii „A“, Richard Novotný zo IV. A a Štefan 

Zeman z III. C triedy – súťažili v kategórii „B“. 

Kategória „A“ bola určená pre študentov, ktorí už mali nejaké skúsenosti so súťažami 

v gastronomickom odbore. Študenti súťažili v disciplínach: 

- pivný sommelier – ich povinnosťou bolo v časovom limite 3 minúty načapovať 2 porcie 

rezaného piva, 

- barista – povinnosťou súťažiaceho bolo v časovom limite 5 minúť pripraviť 2 porcie 

espressa a 2 porcie kávy podľa ľubovoľného výberu hosťa, 

- barman – povinnosťou súťažiaceho bolo pripraviť v časovom limite 5 minút 2 porcie 

coctailu. Každý súťažiaci musel vymyslieť zo surovín, ktoré sa nachádzali na pomocnom stole 

v tzv. magic boxe ľubovoľný fancy drink. 

Kategória „B“ bola určená pre študentov, ktorí sa gastronomickej súťaže zúčastnili prvý krát. 

Študenti súťažili v disciplínach: 

- pivný somelier – ich povinnosťou bolo v časovom limite 3 minúty načapovať 2 porcie 

svetlého piva, 

- barista – povinnosťou súťažiaceho bolo v časovom limite 5 minúť pripraviť 2 porcie 

espressa a 2 porcie cappuccina, 

- barman – súťaž prebiehala formou vylučovacích kôl. Z vopred určených 3 druhov drinkov, 

pripravoval každý súťažiaci 2 porcie nápoja na rýchlosť. Súťažilo sa vo dvojiciach, rýchlejší 

z dvojice postúpil do ďalšieho kola. Najrýchlejší súťažiaci vyhral. 

Veľmi nás potešili dosiahnuté výsledky. 

Kategória „A“: 

Anita Korinková získala 2. miesto v kategórií barman, 2. miesto v kategórii  barista a celkovo 

získala 1. miesto, 

Vladimír Baňas získal 3.  miesto v kategórii pivný someliér, 

Sebastián Zima získal diplom za účasť. 

Kategória „B“: 

Richard Novotný získal 2. miesto v kategórii barman, 1. miesto v kategórii pivný someliér 

a celkovo sa umiestnil na 3. mieste,  

Štefan Zeman získal – diplom za účasť. 

Žiakov na súťaž pripravovala Mgr. Ľ. Harčariková a bezpečnosť prepravy mal na starosti Mgr. 

M. Šebej. 

-      Žiačky Andrea Polačková a Klaudia Desiatniková zo IV. D triedy sa zúčastnili somelierskej 

súťaže „Mladý somelier 2017“ v Piešťanoch. Žiačky na súťaž pripravoval J. Krajňák 

a zároveň im zabezpečil bezpečnú cestu autom Nadácie HA Prešov a pedagogický dozor. 

-      Spojená škola vo Svidníku zorganizovala 6. ročník súťaže dekoratívneho vyrezávania do 

ovocia a zeleniny „Carpatia Carving Cup”. Súťaže sa zúčastnilo 17 súťažiacich. Našu školu 

reprezentovali študentky Katarína Štefaniová V. D, Mária Vargová V.B, Diana Maťašovská 

IV.D a Daniela Gajdošová IV.D. 



Súťažilo sa v troch kategóriách: 

Kategória A – vyrezávanie naživo – pokročilí – práca na tému „Jar v záhrade”;  

Kategória B – vyrezávanie naživo - začiatočníci; 

Kategória C – hotový výrobok.  

V kategórii A súťažili Katarína Štefaniová, ktorá sa so svojím výrobkom „Jar v záhrade” 

umiestila v striebornom pásme a Mária Vargová s výrobkom „Ruža v rozkvete” v bronzovom 

pásme. 

V kategórii B súťažili študentky Diana Maťašovská, ktorá si vybojovala bronzové pásmo s 

výrobkom „Úprimná snaha” a Daniela Gajdošová, ktorá sa umiestnila v tejto kategórii tiež v 

bronzovom pásme za výrobok „Slnečný výkvet”. 

V kategórii C – hotový výrobok získali študentky tiež pekné ocenenia. Strieborné pásmo si 

vybojovali Katarína Štefaniová s výrobkom „Potešenie na duši”, Mária Vargová za výrobok 

„Wedding time” a Diana Maťašovská s výrobkom „Košík pre babičku”. Daniela Gajdošová 

sa v tejto kategórii umiestnila v bronzovom pásme s výrobkom „Dar jari”. 

Študentky pripravovali MVDr. A. Strečková a Ing. A. Bačiková.  

-      Súkromná spojená škola EDUCO Námestovo usporiadala pri príležitosti 55. výročia 

založenia školy gastronomickú súťaž s medzinárodnou účasťou „TOP GASTRO SLOVAKIA 

2017“. Súťaž bola určená pre žiakov stredných odborných škôl do 21 rokov. Súťažilo sa vo 

viacerých kategóriách. 

V kategórii somelier nás reprezentovali žiačky Andrea  Poláčková zo IV. D (4. miesto) 

a Klaudia Butelová IV. D (6. miesto). Obe žiačky sa umiestnili v zlatom pásme. Žiačky 

absolvovali písomný test a v druhej časti dekantovali červené víno a predvádzali servis 

šumivého vína. 

V kategórii barista nás reprezentoval žiak Richard Novotný (IV. A). Súťažilo sa tradične 

v nastavovaní mlynčeka, v príprave 2x espresso, 2x cappuccino a 2x voľný nápoj, ktorého 

základom bolo espresso. Popri veľkej konkurencii sa Richard umiestnil na 18. mieste. 

V súťaži barmanov – klasik sa žiak Leonard Pasierb (II. A) umiestnil v striebornom 

pásme. Pripravoval originálne nápoje v kategórii short drink a smoothie. 

V odbore čašník, servírka sa súťažilo v dvoch kategóriách. 

Kategória A/ súťaž jednotlivcov - šalát ako hlavné jedlo. 

Žiačka Miriam Gabriela Harvanová (III. C) zabojovala a získala zlato za prípravu ovocno- 

zeleninového šalátu s flambovanou cviklou a kozím syrom. 

Kategória B/ kolektívna súťaž – príprava slávnostného stola pre dve osoby na tému: 

,,SVADOBNÁ HOSTINA...“. Naša slávnostná tabuľa, ktorú pripravovala Simona Fabianová 

(III. C) v spolupráci s Miriam Gabrielou Harvanovou (III. C) získala zlatú medailu. 

Na ďalší deň organizátorská škola pripravila pre účastníkov súťaže program - návštevu múzea 

ORAVAKAFE v obci Krušetnica. Tu sa nachádza najväčšia kávová mozaika na svete. 107m² 

vytvorená z viac ako  4. miliónov kávových zŕn. Viac ako 600 kusov historických exponátov 

súvisiacich s pražením, mletím a prípravou kávy z celého sveta.  

Na súťaž žiakov pripravovali Ing. L. Bučková, Mgr. Ľ. Harčariková a J. Krajňák.  

-      Žiaci našej školy Sebastián Zima z III. C triedy a Anita Korinková z V. C triedy sa zúčastnili 

súťaže pod názvom „Junior barista master“ organizovanou SCAE Slovakia, v priestoroch 

Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. 



Pred súťažou, v čase prípravy na podujatie, si každý zo zúčastnených mal zaobstarať 

odrodovú kávu podľa vlastného výberu, alebo z odrôd ponúkaných sponzormi. Z kávy, ktorú 

si každý jednotlivo zvolil, bolo povinnosťou pripraviť 4x espresso, 4x mliečnu variáciu 

(capucino, latte machiatto...) a 4x signature drink. Čas na predprípravu bol 15 minút, 10 minút 

na súťažné drinky a okometovanie svojej kávy, chutí, aróm, pôvodu, spracovania kávy  a 15 

minút na upratanie pracoviska. 

Po vyhodnotení súťaže sa Anita Korinková zo šiestich súťažiacich umiestnila na druhom 

a Sebastián Zima na piatom mieste. 

-      Žiaci našej školy, Anita Korinková z V. C a Sebastián Zima z III. C triedy sa zúčastnili 

barmanskej súťaže Junior Bartender´s Challenge. Súťaž sa konala v Banskej Bystrici v 

PIANO bare pod záštitou spoločnosti Pernod and Ricard Slovakia. 

V priebehu podujatia žiaci absolvovali štyri súťažné časti a sedem prednášok. 

Prvá časť sa niesla v duchu prípravy ,,signature drinku“, ktorý si každý súťažiaci pripravil 

vopred a na mieste prezentoval porotcom. Ďalšou časťou bolo písanie testu, ktorý bol tvorený 

otázkami o barovej kultúre, histórii barmanstva, alkoholoch, a drinkoch. Ďalšou disciplínou 

bolo testovanie rôznych druhov nápojov na slepo. Pri testovaní nápoja bolo dôležité podľa 

arómy a chuti určiť prvotnú - hlavnú surovinu, z ktorej bol alkohol vyrobený. Posledná a asi 

najzaujímavejšia časť skúšok bol – Market Challenge. V tejto kategórii bolo potrebné z 

vylosovanej suroviny vymyslieť svoj vlastný drink a za 10 € ktoré  dostal každý zo 

súťažiacich, dokúpiť suroviny ktoré, pomohli pri tvorbe vlastného drinku. Po nákupe 

prebiehalo miešanie pred porotcami ako v reálnom bare. 

Po vyhodnotení sa Anita Korinková  umiestnila z celkovo 19-tich finalistov na treťom mieste. 

     Prednášky na súťaži boli vo forme Workshopov, kde sa všetci účastníci podujatia aktívne 

zapájali do diania. Absolvovali dve prednášky od slovenského barmana Ľuboša Rácza, ďalej 

prednášku o írskej whisky JAMESON a produktoch, Becherovke a produktoch, šampanskom 

víne značky MUMM, jedlách a snackoch servírovaných v bare a nakoniec o Írskej káve 

a káve v spojení s drinkami. 

-      Košický samosprávny kraj, Košický SZKC, SOŠ J. Bocatia Košice organizovali 

gastronomickú súťaž „Košický kuchár 2017“. Tejto súťaže sa po prvýkrát zúčastnili aj žiaci 

našej školy Tomáš Gončár a Tomáš Rešetár zo IV. A triedy. 

Súťaž pozostávala z prípravy 2 porcií  hlavného jedla z ľubovoľných vlastných  surovín 

súvisiacich s jarou v časovom limite 45 minút. Pokrm mal vychádzať z gastronomických 

a kulinárskych tradícií Slovenska. 

Tomáš Rešetár pripravoval hlavné jedlo „Zajačí kakaový filet s mrkvovým pyré a grilovaným 

baby šalátom“. 

Tomáš Gončár pripravoval hlavné jedlo „Grilované jahňacie kotlety s bryndzovo žihľavovým 

mousse a karfiolovým duom“. 

Veľmi nás potešili  dosiahnuté výsledky. 

Tomáš Rešetár získal striebro a Tomáš Gončár bronz. 

Na súťaž žiakov pripravovala MVDr. A. Strečková. 

-      „Pozdrav jari“ si zvolili žiaci II. C triedy Klaudia Kekeľová, Helena Kosťová a Tomáš 

Olejčuk na prípravu slávnostnej torty na súťaž „Tatranský kuchár 2017“. Súťaž organizoval 

Tatranský klub kuchárov a cukrárov v hoteli Atrium Nový Smokovec. Tento hotel bol aj 

hlavným sponzorom súťaže. Žiaci si vybrali tému, ktorá je v tomto období aktuálna. 



Podmienkou bolo pripraviť tortu minimálne 4 kg. Naša vážila 10,5 kg. No príprava trvala viac 

ako týždeň, keďže sa vytvárali marcipánové kvietky a krabičky, ktorých vytvorenie bolo 

časovo náročné. Žiaci dôstojne reprezentovali našu školu, o čom svedčí aj ich dosiahnuté 

druhé miesto. Na súťaž žiakov pripravovala MVDr. A. Strečková.  

-      Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku organizovala XI. ročník medzinárodnej 

gastronomickej súťaže v príprave jedál na grile. Témou toho ročníka bolo spracovanie cvikly 

vo forme studeného predjedla, príprava  hlavného jedla zo pstruha a príprava dezertu 

z ovocia. Našu školu na súťaži pri príprave grilovaných jedál reprezentovali žiaci Tomáš 

Gončár, Tomáš Rešetár obaja zo IV. A triedy. Servis pripravených jedál zabezpečil Zima 

Sebastián z III. C triedy. Každé súťažné družstvo malo na prípravu a servis jedál 90 minút. 15 

minút mali súťažiaci na prípravu pracoviska, 60 minúť na samotnú prípravu jedál a servis a 15 

minúť na upratanie pracoviska.  Predsedom hodnotiacej komisie bol Gabriel Kocák 

z reštaurácie Culinarium Starý Smokovec, verejnosti známy skôr z televízneho 

programu „15-minútový kuchár“. Po absolvovaní súťažného vystúpenia predseda hodnotiacej 

komisie a ďalší dvaja členovia komisie zhodnotili výkon nášho družstva.  Vysoko vyzdvihli 

kvalitu pripravených jedál a samozrejme poskytli našim žiakom veľmi cenné rady do ďalších 

pracovných aktivít. Študenti našej školy získali ocenenie na najlepšie hlavné jedlo pripravené 

na grile. Žiakov na súťaž pripravovala MVDr. A. Strečková za technologickú časť a so 

servisom vypomohla Mgr. Ľ. Harčariková. 

-      Koordinátorka sociálno – patologických javov  Mgr. A. Pipková s ôsmimi žiakmi sa 

zúčastnili súťažno – zábavného podujatia  „NIE DROGÁM“. V okresnom kole naši študenti 

získali 2. miesto a vo finále skončili na 6. mieste.   

-      Zapojili sme sa do súťaže organizovanej obchodným reťazcom AGRO MILK, ktorej 

hlavnou myšlienkou je separácia a recyklácia viečok SABI. 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

-      Múzeum vín v Prešove organizovalo 23. ročník „Muvina 2017“ – súťažnej prehliadky vín. 

Podobne ako každý rok aj tento žiaci našej školy pod vedením učiteľa J. Krajňáka pomáhali 

so zabezpečením hladného priebehu podujatia.  

-      „Prešovský klub kuchárov a cukrárov“ organizoval počas Dní mesta Prešov súťaž 

kuchárov z gastronomických zariadení Prešovského kraja a škôl s gastronomickým 

zameraním vo varení typického pokrmu severovýchodu Slovenska – varenie mačanky. 

Tento charakteristický pokrm pre podujatie pripravili kolegovia A. Cichá a J. Krajňák. Žiaci 

našej školy zabezpečili servis pripravených jedál na pešej zóne Hlavnej ulice v Prešove. 

-      V priestoroch DJZ sa konalo „Oceňovanie najlepších učiteľov a žiakov PSK“ zo stredných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Naša škola bola poverená zabezpečením Čaše vína 

v priestoroch DJZ po ukončení oceňovania. Technologickú časť so žiakmi zabezpečovali 

MVDr. A. Strečková, MVDr., Mgr. J. Mihalyová, PaedDr. G. Mojzešová, Ing. V. Vojtková 

a Mgr. Ľ. Harčariková. Servis pripravených chuťoviek a nápojov zabezpečili so žiakmi A. 

Cichá, J. Krajňák a Ing. L. Bučková. 

-      V dňoch 3. – 6. októbra 2016 sa v Košiciach uskutočnila Európska konferencia mládeže, 

ktorú v rámci predsedníctva Slovenska v Európskej únii organizovalo Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Podujatie bolo zamerané na podporu 



talentov medzi mladými ľuďmi. Vďaka vysokému kreditu našej školy sme dostali ponuku 

podieľať sa na zabezpečení cateringu počas uvedeného podujatia. V dňoch 4. -  5. októbra 

sme zabezpečili catering pre spomínané podujatie pre 250 účastníkov konferencie. 4. októbra 

sme pripravili uvítaciu večeru, ktorá sa realizovala v krásnom kultúrnom stánku v Kunsthale. 

Nasledujúci deň sme v zrekonštruovaných priestoroch kasární Kulturpark zabezpečili 

občerstvenie počas coffee breakov a obed, ktorý bol pripravený vo forme bufetových stolov. 

Technologickú časť so žiakmi zabezpečovali kolegyne MVDr. A. Strečková, MVDr. M. 

Greifová, MVDr., Mgr. J. Myhaliová, PaedDr. G. Mojzešová, Ing. A. Bačiková, Ing, V. 

Vojtková. Servis so žiakmi na spomínané podujatie zabezpečili – Ing. L. Bučková, J. 

Krajňák, Mgr. M. Šebej, Mgr. Ľ. Harčariková a Ing. M. Tóthová, PhD. 

-      Počas medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov „Eurocup 2016“ bol v priestoroch školy 

Deň otvorených dverí, na ktorom sa prezentovali študenti našej školy ukážkami praktických 

zručností z odborných technologických predmetov: Carwing pod vedením MVDr. M. 

Greifovej, Zdobenie medovníkov – PaedDr. G. Mojzešová, Flambovanie – A. Cichá, 

Sommeliersky stôl – J. Krajňák, Zdravú výživu – Ing. L. Bučková, prezentáciu prípravy 

chuťoviek a kanapiek pripravila Mgr. A. Pipková s Ing. V. Vojtkovou, miešané nápoje – 

Mgr. Ľ. Harčariková. Súčasťou zabezpečenia hladkého priebehu súťažného podujatia bolo 

aj pripraviť catering vo forme obedu, ktorý pripravili zamestnankyne reštaurácie Floriánka 

s pomocou MVDr., Mgr. J. Mihályovej a večerného rautu, ktorý technologicky zabezpečili 

MVDr. A. Strečková, MVDr. M. Greifová, Ing. A. Bačiková, Ing. V. Vojtková, Mgr. G. 

Jankaničová. Pohostenie pre VIP bufet pripravili tiež Mgr. A. Pipková s Ing. V. Vojtkovou. 

Za servis boli zodpovední A. Cichá, J. Krajňák, Ing. L. Bučková. Bufet v športovej hale 

zabezpečil Mgr. M. Šebej.  

-      Úrad Prešovského samosprávneho kraja organizoval deň otvorených dverí PSK, počas 

ktorého sa prezentovali aj žiaci našej školy: Anita Korinková, Vladimír Baňas a Dominik 

Šujeta. Návštevníkom Retro café ponúkali lahodné kávové nápoje. 

-      Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prešove organizovala nesúťažnú prezentačnú 

výstavu výrobkov - 15. ročník SWEETCUP na tému „Vianoce“. Prezentácia hotových 

výrobkov prebiehala v odbore kuchár, cukrár, predavač a aranžér. Naša škola sa prezentácie 

zúčastnila v odbore cukrár s tortou na už spomínanú tému pod názvom „Krištále zimy“. 

Tortu veľmi usilovne v týždni konania výstavnej prezentácie  pripravovali žiaci Tomáš 

Olejčuk, Helena Kosťová a Klaudia Jana Kekeľová z II. C triedy. Žiaci, napriek tomu, že 

nemajú veľa skúsenosti v odbore cukrár zadanú tému zvládli s dávkou fantázie, kreativity 

a usilovnosti. Mentorskú výpomoc poskytla žiakom MVDr. A. Strečková.  

-      MVDr. A. Strečková pripravovala so žiakmi kapustnicu pre „Stacionár pre seniorov“ na 

Šváboch a na Sekčove. 

-      Pri príležitosti osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov organizovala  

Iniciatíva – Kresťania v Prešove a kresťanské spoločenstvá v spolupráci s mestom Prešov 

celomestský festival priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto“, ktorého 

cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave a skrášlení Prešova. Záštitu nad akciou prevzala 

primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. V dňoch 22. – 25. 05. 2017, počas ústnych 

maturitných skúšok, aj naši žiaci prvého ročníka sa zapojili do tohto projektu. Každý deň 

žiaci jednej triedy spolu s vyučujúcimi upratovali, vyhrabávali trávniky, zametali, 

obrusovali zábradlie a na záver zábradlie maľovali na Kmeťovom stromoradí od 



Františkánskeho kostola Sv. Jozefa po Divadlo Jonáša Záborského. Posledný deň nás prišla 

povzbudiť aj pani primátorka Ing. Andrea Turčanová. Každý pracovný deň sme vždy 

ukončili vyhlásením a odmenením najlepších dobrovoľníkov. Tí si domov okrem dobrého 

pocitu odniesli šiltovku alebo nálepku na mobil. 

-      V dňoch 26. – 29. 01. 2017 prebiehalo v Bratislavskej Inchebe “ ITF Slovakia tour“ na 

podujatí „Danubius gastro  2017“. Po niekoľkoročných dobrých skúsenostiach s našou 

školou nás Prešovský samosprávny kraj oslovil s požiadavkou na zabezpečenie cateringu na  

„ITF Slovakia tour“ pre všetkých vystavovateľov Severovýchodu  Slovenska. Catering 

organizačne zabezpečovali Mgr. M. Šebej, J. Krajňák a Mgr. Ľ. Harčariková spolu so 

žiačkami Andreou Polačkovou, Tatianou Krajňákovou, Danielou Gajdošovou, Stanislavou 

Ondrijovou a Klaudiou Butelovou – všetky zo IV. D triedy. V priebehu podujatia sa okrem 

cateringu  starali o spokojnosť hostí, zabezpečovali aj prezentáciu masiek – maskotov. Stretli 

sa so zaujímavými ľuďmi a obohatili sa o nové poznatky. 

  

INÉ  AKTIVITY 

-      Učitelia školy spolupracujú aj s Prešovskou univerzitou v Prešove a venujú sa príprave 

praktikantov, ktorí na našej škole realizujú pedagogickú prax.  

-      Členovia PK SJL aktívne spolupracujú s knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove. 

-      V súvislosti s rokom čitateľskej gramotnosti sme v tomto roku pokračovali v Čítačkách – 

literárnych popoludniach určených predovšetkým pre maturantov. Tieto popoludnia 

považujeme za vynikajúci nástroj ako prilákať mladých späť ku knihám a taktiež ako 

príležitosť vyjadriť svoj názor nielen na rozoberané dielo, ale aj na rôzne spoločenské 

problémy. 

-      V rámci cyklu stretnutia so zaujímavými osobnosťami sa Mgr. Z. Bavoľárová, spolu so 

žiakmi III.C. triedy zúčastnila besedy s P. Hermanom a Z. Štelbackou a Mgr. A. Pipková 

zorganizovala besedu s T. Opočinským. 

-      Žiaci prvého ročníka absolvovali otvorenú hodinu dejepisu v Krajskom múzeu v Prešove 

s témou Prešovské krvavé jatky.  

-      Žiaci tretieho ročníka absolvovali otvorenú diskusiu o extrémizme s poslancom NR SR 

Petrom Polákom.  

-      Žiaci druhého a tretieho ročníka sa zapojili do výskumného projektu Nehejtuj. Projekt sa 

týkal predsudkov a prejavov nenávistného správania.  

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

-      Žiaci tretieho ročníka sa zapojili do vzdelávacieho programu „Ambasádorská škola 

Európskeho parlamentu“.  

-      Pokračuje spolupráca s mestskou políciou v Prešove. 

-      Žiaci I. a II . ročníka absolvovali na hodinách etickej výchovy sakrálne cesty v Prešove. 

-      Žiaci III. ročníka na hodinách Občianskej náuky spoznali svetové náboženstvá formou 

prezentácie „Svet je rôzny“. 

-      Mgr. Z. Bavoľárová zorganizovala prednášku pre III. a IV. ročník v spolupráci s Colným 

úradom. 

-      Žiaci I., II. a III. ročníka vypĺňali dotazník v rámci projektu Štruktúrovaný dialóg.  



-      Sestra Jana zorganizovala školské kolo Biblickej olympiády. Do celoprešovského kola 

postúpili žiaci Nikoleta Mydlárová z I . B, Karolína Čekanová z II. B, Jarmila Kovalská z II. 

B a Dominika Kunstová z I. B. 

-      V rámci akcií organizovaných pri príležitosti Európskeho dňa jazykov pripravila sekcia AJ 

pre žiakov zaujímavý kvíz s otázkami o rôznych svetových jazykoch. Do kvízu sme sa 

snažili zapojiť čo najviac žiakov. Cieľom bolo získať neformálnou formou nové informácie 

a upozorniť na dôležitosť výučby cudzích jazykov. Kvíz pripravila Mgr. V. Štefanková a 

zrealizovali vyučujúci anglického jazyka. 

-      Pri tejto príležitosti aj študenti 2. – 5. ročníka francúzskeho jazyka spolu s učiteľkami Mgr. 

M. Šimčíkovou a Mgr. M. Rozumovou spojili svoje sily, aby dňa 27. septembra predstavili 

Francúzsko z rôznych pohľadov. Študenti ako takzvané živé knihy porozprávali svojim 

spolužiakom a ostatným študentom o francúzskej geografii, kultúre, kuchyni či o vlastných 

zážitkoch zo zahraničnej praxe vo Francúzsku. Súčasťou Francúzskeho dňa bola aj 

ochutnávka tradičného gâteau au chocolat (čokoládový koláč), alebo typických bagiet s 

džemom, bez ktorých si typický Francúz jednoducho nevie predstaviť svoje raňajky. 

Zároveň, si študenti a učitelia mohli preveriť svoje vedomosti o frankofónnych krajinách 

prostredníctvom kvízových otázok a pri troche šťastia aj niečo vyhrať. To však nebolo 

všetko. Nasledujúci deň študenti francúzskeho jazyka z II.C a II.D triedy už preverovali 

svoje vedomosti v rámci akcie Európsky deň jazykov v Košiciach. Organizátormi akcie boli 

Kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad, Zastúpenie Európskej 

komisie na Slovensku, Alliance francaise Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, FF 

UPJŠ, FF PU v PO, Societá Dante Alighieri – Comitato di Košice, Verejná knižnica Jána 

Bocatia, Klub Polski. Pre žiakov a študentov si okrem prezentačných materiálov pripravili 

kvízy vo viacerých jazykoch. Druháci tak okrem anglického a francúzskeho kvízu, skúšali 

„rozlúštiť“ aj kvíz v poľštine, nemčine, či ruštine. Na hlavnom pódiu prebiehali hudobné a 

dramatické cudzojazyčné vystúpenia žiakov a študentov Prešovského a Košického kraja. Vo 

vedeckej knižnici boli premietané krátke filmy v pôvodných jazykoch. 

-      V sekcii ruského jazyka žiaci prezentovali geografiu, gastronómiu, tradície, kultúru a 

zvyky ruského národa. Výklad bol netradičný, prezentáciu viedli žiaci školy. Prezentácia 

nespočívala len v teoretickej forme, ale aj v ochutnávke tradičného jedla a výstave 

predmetov charakterizujúcich ruskú krajinu a národ. Pre žiakov to bola zaujímavá skúsenosť 

a získali mnoho nových poznatkov. Akciu pripravili Mgr. I. Hutňanová a Mgr. A. Iľková. 

-      Hodiny angličtiny s Jimom Rankinom 

Koncom novembra sme na našej škole privítali pána Jima Rankina, ktorý sa venoval našim 

študentom s cieľom rozvíjať ich komunikatívne zručnosti v anglickom jazyku. Už niekoľko 

rokov sa Jim vracia na Slovensko a na vybraných školách beseduje so žiakmi v angličtine. 

Dva dni v rámci hodín komunikácie v anglickom jazyku a hodín anglického jazyka sa delil 

so žiakmi o svoje skúsenosti a životný príbeh, rozvíjal ich schopnosť formulovať a 

vyjadrovať svoje myšlienky a klásť otázky v angličtine. Žiakom sa tento spôsob získavania 

vedomostí a zručností - spôsobom prepojenia školskej teórie s praxou veľmi páčil. 

-      Beseda s Arifurom Rahmanom 

-      Žiaci našej školy mali možnosť zúčastniť sa na besede s Arifurom Rahmanom, 

bangladéšsko-nórskym výtvarníkom a vydavateľom on line Cartoons Magazine tOOns Mag, 

ktorú sme zorganizovali spolu s Prešovskou rozvojovou agentúrou. Arifur Rahman 



predstavil svoju kolekciu kresleného humoru a porozprával o problematike práv žien vo 

svete i o migrácii. Ochotne sa podelil o svoj  neľahký osobný príbeh a odpovedal na otázky. 

Žiaci sa mohli pozrieť na problémy súčasného sveta aj z jeho perspektívy a cez jeho kreslený 

humor, ktorým sa Arifur pokúša tieto vážne problémy aspoň trochu nadľahčiť a upozorniť 

na nich.  

-      Beseda o extrémizme 

Žiaci III.B a III.D triedy sa spolu so svojimi učiteľmi (PhDr. L. Beisetzerová, Mgr. M.  

Šimčíková) zúčastnili na besede o extrémizme v anglickom jazyku, ktorá bola organizovaná 

v spolupráci s americkou ambasádou v kine Skala v Prešove. Besedu otvoril americký 

veľvyslanec v SR Adam Sterling. Bola to spoveď človeka, ktorý prešiel celým procesom 

radikalizácie. Od úplnej oddanosti myšlienkam extrémizmu, až k vytriezveniu, 

prehodnoteniu dovtedajšieho života a boju proti akejkoľvek jeho podobe. Američan 

Christian Picciolini však nepatrí k ľuďom, ktorí  by sa rozhodli  za touto kapitolou života  

zatvoriť knihu. Naopak, o svojom prerode a skúsenostiach hovorí veľmi otvorene, ba 

dokonca napísal knihu a založil spoločnosť združujúcich ľudí s podobným osudom. Našich 

žiakov veľmi zaujala beseda, ktorá bola v angličtine, a taktiež aj jeho úprimné odpovede na 

otázky. 

-      Návšteva anglického divadelného predstavenia OLIVER TWIST 

-      Žiaci III. B a IV. C triedy sa zúčastnili predstavenia Oliver Twist, ktorého predlohou bol 

najslávnejší realistický román Charlesa Dickensa. Anglické predstavenie sa konalo v 

Prešove v kine Scala. Žiaci si upevnili svoje jazykové zručnosti, zabavili ich vynikajúce 

herecké výkony i prvky moderného divadla zapájajúce do deja aj divákov, pohyb v hľadisku, 

skúšanie pozornosti a pochopenia deja. Žiaci boli s predstavením veľmi spokojní a už sa 

tešia na ďalšie ponuky. Akciu zorganizovali Mgr. J. Kurečková a PhDr. L. Beisetzerová. 

-      Mgr. I. Hutňanová a Mgr. S. Kuchárová zorganizovali návštevu divadelného predstavenia 

REVÍZOR, na ktorom sa zúčastnilo 22 žiakov. 

-      Mgr. I. Hutňanová, Mgr. S. Kuchárová a Mgr. A. Iľková zorganizovali návštevu výstavy 

„JA a RUSKO“. 

-      ONLINE testovanie 

Žiaci IV. A triedy sa zúčastnili online testovania z anglického jazyka. Výsledky boli celkom 

zaujímavé. Najlepšie výsledky dosiahla Michaela Dujčáková – 89,7 % a najhoršie boli 16,9 

%. Priemerná úspešnosť  celého výskumného súboru bola 58,6% a priemerná úspešnosť 

žiakov našej školy bola 60,7% - čo bolo nad priemerom, napriek 5 žiakom so slabšími 

výsledkami. Pre budúcich maturantov to bola zaujímavá skúsenosť a príprava. 

-      V rámci projektu Educate Slovakia Mgr. V. Štefanková a Mgr. L. Rudá spolu s ďalšími 

členmi sekcie AJ organizačne zabezpečili priebeh tejto akcie na našej škole. Žiaci boli 

s projektom spokojní a dozvedeli sa veľa o pre nás exotickej Číne a Ukrajine a zároveň si 

precvičili svoju angličtinu. 

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

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

žiakmi IV. B a IV. C triedy a Mgr. I. Hutňanová s II. C triedou navštívili akcie fakulty. 

-      Mgr. J. Kurečková zorganizovala návštevu anglického divadelného predstavenia Peter 

Black v PKO pre žiakov 1.-4. ročníka. Predstavenie sa žiakom veľmi páčilo, pretože téma aj 

prevedenie boli veľmi zaujímavé. 



-      Mgr. I. Hutňanová zorganizovala návštevu predpremiéry divadelného predstavenia Eugen 

Onegin pre 21 žiakov 1.-5. ročníka a napísala aj príspevok o návšteve divadelného 

predstavenia na webovú stránku školy. 

-      Mgr. S. Kuchárová v rámci svojho krúžku Umenie a kultúra v Prešove zorganizovala 

návštevy divadelných predstavení ruských autorov Ženba a Nemá kocúr večne hody. 

-      Do posledného čísla školského časopisu The Hotel Times, určeného pre našich budúcich 

žiakov vybrali zábavné príspevky Mgr. M. Demeterová, Mgr. A. Iľková a Mgr. I. Hutňanová 

z NJ a RJ, francúzsky príspevok a uverejnili sme aj vlastnú tvorbu Dominika Onofreja 

v angličtine. 

-      V rámci Dňa jazykov sme pre žiakov prvého ročníka pripravili zábavne aktivity 

a netradičné ukážky výučby. Akciu zabezpečili Mgr. V. Štefanková, Mgr. M. Šimčíková, 

Mgr. L. Rudá a Mgr. J. Kurečková. 

-      Vedúca PK TSV PaedDr. M. Frantová zorganizovala v spolupráci s p. Petrom Arendáčom 

z Art Studia S.O.M. ONE  akciu pod názvom „Tancom za zdravím“. Cieľom akcie bolo 

v rámci Európskeho týždňa športu osloviť čo najviac študentov a vzbudiť u nich záujem 

o tanec a pohyb, vyskúšať si tanečný tréning so zameraním na street dance a zrelaxovať 

popri vyučovaní. 

-      Mgr. M. Šebej zorganizoval Futsalový turnaj pre pedagógov, študentov, absolventov 

a priateľov školy. 

-      Žiaci 1. ročníka absolvovali výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz. Uskutočnil sa v stredisku 

Litmanová. Študenti boli ubytovaní v penzióne Poľana, ktorý sa nachádza v Jarabine. Je 

potešujúce, že viacerí žiaci využili možnosť zúčastniť sa bezplatne VVLK. 

V predchádzajúcom školskom roku sa VVLK zúčastnilo 65 žiakov, v hodnotenom školskom 

roku absolvovalo VVLK  92 žiakov.  

-      Žiaci I. B triedy sa zúčastnili behu na bežiacom páse - City Run. 

-      Plavecký kurz -  sa uskutočnil v Aquaparku Delňa. Zúčastnili sa ho žiaci druhého  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. M. Pažický.  

-      Dňa 31.5. 2017 - sa 202 študentov a 4 zamestnanci našej školy zúčastnili akcie – 

Medzinárodný vyzývací deň. Počas celého dňa sa v hale striedali vybrané triedy, ktoré si 

zahrali bedminton.    

-      Vedúca PK TSV PaedDr. M. Frantová zorganizovala turnaj v kolektívnej športovej hre 

Fresbee Ultimate. Zápasu sa zúčastnili žiaci prvého a druhého ročníka. 

-      Ing. M. Lipnická sa v rámci Týždňa na podporu ekonomiky „Pýtajme si slovenské“ 

zapojila so žiakmi V. C triedy – M. Čandom, I. Justiňákovou, M. Kalatovou a M. Šarišskou 

príspevkom do školského rozhlasu, nástenkou a súťažným videom na danú tématiku.  

-      Ing. M. Tóthová, PhD. v rámci predmetu ANH zorganizovala spolu so žiakmi IV. A triedy 

imatrikuláciu pre prvákov našej školy a taktiež pre deti zamestnancov Hotelovej akadémie 

pripravili v decembri Mikulášske posedenie, na tvorbe programu participovali aj žiaci iných 

tried. 

-      Ing. P. Miháliková a Ing. M. Tóthová, PhD. vypracovali a podali projekt „Vzdelávanie 

a zvyšovanie odborných zručností pre európsky trh práce“ v rámci programu Erasmus+,  

ktorý nebol schválený z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.   



-      Ing. M. Tóthová, PhD. so IV. A triedou v rámci ANH participovala pri organizovaní 

Valentin´s day, čo sa týka propagácie a prípravy danej akcie.  

-      MVDr. M. Greifová a MVDr., Mgr. J. Mihályová pripravili so žiakmi niekoľko druhov 

chuťoviek v štýle zdravej výživy. Pripravené chuťovky mali možnosť žiaci i zamestnanci 

školy zdegustovať v školskom bufete a tak možno zaradiť do svojho jedálneho lístka 

niekoľko zdravých receptov. 

-      Vedenie školy zorganizovalo vianočné posedenie  pre zamestnancov a dôchodcov. 

Slávnostný obed pripravili zamestnanci Floriánky, sladké pečivo pripravili žiaci pod 

vedením MVDr. A. Strečkovej a MVDr. M. Greifovej a o obsluhu sa postarali Ing. H. 

Šugárová a Ing. S. Turčínová. Vínny stôl a degustáciu vín na podujatie zabezpečil p. Krajňák 

spolu so žiakmi sommeliérskeho krúžku. 

-      Pre žiakov II. C triedy bola zorganizovaná v rámci výchovy k tolerancii návšteva Múzea 

rusínskej kultúry v Prešove, výchovná poradkyňa uskutočnila so žiakmi prvého ročníka 

besedu na tému Adaptácia, adjustácia na nové prostredie. 

-      V októbri sme privítali absolventku našej školy Eriku Šimkovú, ktorá porozprávala 

vybraným žiakom o štúdiu v Dánsku. V novembri bolo zorganizované stretnutie so 

zástupcami vybraných fakúlt Prešovskej univerzity a s pracovníčkou firmy Interstudies, 

ktorá propagovala možnosti štúdia v zahraničí. 

-      V januári v našej škole pokračoval „Cyklus zaujímavých stretnutí“. Navštívil nás náš 

absolvent Juraj Kopčík, ktorý už ako žiak bol zanietený do gastronómie, navštevoval 

gastronomický krúžok a reprezentoval školu  na rôznych gastronomických súťažiach. Ako 

žiak bol ocenený vedením  našej školy účasťou na odbornej stáži na Azorských ostrovoch. 

Po maturite sa uchádzal o miesto v  reštaurácii  v Londýne, kde absolvoval mesačnú prax 

a teraz je jej zamestnancom. Juraj Kopčík našim študentom prezentoval  prípravu jedál 

s inovačnými prvkami: 

- Parfait z kuracej pečene s cibuľovou marmeládou a cibuľovým chipsom 

- Kuracie prsia a vaječný žĺtok  sous  vide na zemiakovo-chrenovom pyré s medovinovou 

omáčkou 

- Filet zo pstruha s pečeným pórom, cviklovou espumou a tapiokovým  chipsom 

- Mirror glaze koláčik 

- Čoko mousse v košíčku s višňami a cviklovým merinque 

Naši žiaci mali možnosť nahliadnuť do tajov prípravy pokrmov s novými 

gastronomickými  technológiami.    

-      V decembri a januári sa výchovná poradkyňa spolu s Mgr. V. Feľbabom, Ing. M. 

Tóthovou, PhD., Mgr. S. Kuchárovou a Ing. M. Kalinovou zúčastnili na rodičovských 

aktívoch na základných školách v Prešove, Veľkom Šariši a Širokom, kde oboznamovali 

rodičov deviatakov o možnostiach štúdia na našej škole. 

-      Pre žiakov troch tried z 2. ročníka bola zorganizovaná prednáška s p. Štofaňákovou 

z CPPPaP v Prešove na tému „Zvládanie konfliktov v škole aj doma“.  

-      Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili veľtrhu „Kam na vysokú“ a vybraní žiaci 4. a 5. ročníka 

navštívili DOD na Prešovskej univerzite. 

-      Pre žiakov 3. ročníka bola zorganizovaná beseda na tému Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu. 

-      V školskom rozhlase sme propagovali týždeň mobility a týždeň dobrovoľníctva. 



-      Pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy sme pripravili panel o racionálnej výžive. 

Žiakom sme poskytli základné informácie o zdravom životnom štýle a zdravom spôsobe 

stravovania. 

-      Obnovili sme zber a separácie plastov, papiera, použitých bateriek, LED žiariviek a 

vrchnáčikov z plastových fliaš. Aktualizovali sme panel o separácii odpadov. Pri tejto 

príležitosti sme si pripravili i príspevok do školského rozhlasu o význame triedenia odpadov. 

Apelovali sme na žiakov, aby udržiavali poriadok a čistotu vo svojom pracovnom prostredí. 

-      So žiakmi III. C triedy sme sa zúčastnili filmového festivalu Envirofilm. Po premietnutí 

filmov nasledovala beseda o vzhliadnutých filmoch a tiež diskusia o alternatívnych zdrojoch 

energie. 

-      Pre žiakov III. D triedy sme v spolupráci s RCOP v Prešove pripravili prednášku na tému 

chránené územia Slovenska, po ktorej sme diskutovali o maloplošných chránených 

územiach v okrese Prešov a práci ochranárov v regionálnom centre ochrany prírody.  

-      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. 

-      Aktualizovali sme ekopanel, kde sme informovali o projekte „TATRANSKÍ RYTIERI“. 

Definovali sme základné úlohy v rámci projektu. V spolupráci s Ing. Pľutovou sme vytvorili 

propagačný plagát na tému „Adoptuj si kvetináč.“ Vyučujúce informatiky spolu so žiakmi 

5. ročníka pripravili plagáty s tematikou Dňa Zeme. Projekt TATRANSKÍ RYTIERI pod 

heslom „Príroda nám, my prírode“, má za cieľ viesť k zodpovednému správaniu žiakov 

k prírode. Súťaž spočívala v dvoch aktivitách. V prvej žiaci vytvárali výtvory a diela. 

Druhou povinnou aktivitou bola účasť na Eko hliadke, kde sa žiaci aktívnym spôsobom 

realizovali v ekologických aktivitách priamo v teréne. My sme sa  zamerali hlavne na druhú 

praktickú aktivitu. Terény sme uskutočnili v našej záhrade i v blízkej krajine. 

-      V školskej záhrade sme v spolupráci s predmetovou komisiou telesnej výchovy urobili 

jarné upratovanie. Vyhrabali a vyčistili sme záhradu so žiakmi IV. A.  

-      Žiaci IV. D (Dominika Reľovská, Klaudia Butelová) a V. D (Tomáš Kičura, Pavol Mičo) 

si adoptovali kvetináče v školskej záhrade. Kvetináče po zime revitalizovali a vysadili nové 

kvety a bylinky.  

-      Počas turisticko-poznávacích exkurzií po Slovenskom raji a Nízkych Tatrách žiaci čistili 

chodníky od odpadkov. Exkurzie sme realizovali v máji, počas prijímacích pohovorov na 

našu školu. Slovenský raj spoznávalo i čistilo 26 žiakov a na Chopok vykročilo 22 žiakov. 

-      Pri týchto vychádzkach sme si prakticky  pripomenuli niekoľko významných dní 

v kalendári: Deň lesov (21.marec), Deň Zeme (22.apríl), Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ 

(10.máj), Deň karpatských parkov (23. máj). O realizovaných exkurziách sme pripravili 

príspevok na webstránku školy.  

-      V júni sme zrealizovali zber papiera na našej škole. Staré časopisy, zošity, písomky sme  

vymenili za hygienické servítky a toaletný papier.  

-      V septembri sa uskutočnila finančná zbierka Biela pastelka a o niekoľko dní neskôr sa 

hotelová akadémia zapojila do finančnej zbierky Nezábudka – Liga za duševné zdravie. Pri 

realizácii zbierok pomohli členovia ŽŠR z I. B – Samuel Bomba a z II. B - Stanislava 

Vaňová.  



-      RMPK usporiadala v Prešove odborný seminár pre členov ŽŠR stredných škôl, zameraný 

na rozvoj a efektívne fungovanie ŽŠR. Zúčastnili sa ho dve žiačky, z II. D Jozefína Kišeľová 

a z II. B Stanislava Vaňová. 

-      Koordinátorka ŽŠR Mgr. Zuzana Bavoľárová sa zúčastnila školenia koordinátorov ŽŠR, 

ktoré poskytlo prítomným koordinátorom cenné rady, ako viesť čo najefektívnejšie ŽŠR. 

-      RMPK zrealizovala v priestoroch OZ Barlička v Prešove konferenciu pre členov 

a koordinátorov ŽŠR s témou „Mysli, tvor, prejav sa“. Zúčastnila sa jej koordinátorka Mgr. 

Zuzana Bavoľárová, a členovia ŽŠR Jozefína Kišeľová, II. D a Stanislava Vaňová, II. B. 

-      Niektorí učitelia školy pracujú ako cviční učitelia a venujú sa študentom Prešovskej 

univerzity v rámci ich pedagogickej praxe na strednej škole.  

-      Spolupracujeme s knižnicou British Council, členkou ktorej je Mgr. Janka Kurečková, 

odkiaľ požičiavame literatúru, DVD a autentické nahrávky. Tieto materiály používajú 

učitelia na hodinách anglického jazyka a na krúžkoch a pri príprave testov na prijímacie 

skúšky. 

 -  Ďalšie aktivity Žiackej školskej rady: 

o    Biela pastelka 

o    Lienka pomoci 

o    Modrý gombík 

o    Červená stužka 

o    Deň narcisov 

o    Deň nezábudiek (Liga za duševné zdravie) 

o    Úsmev ako dar 

o    Hodina deťom 

o    spolupráca s TASR (projekt) 

o    separácia a triedenie odpadu v škole 

o    novinárska súťaž Štúrovo pero 

o    The Hotel Times - školský časopis 

o    Juniáles 

  

ODBORNÉ  EXKURZIE 

-      Žiaci druhého ročníka sa zúčastnili sakrálnej cesty po Prešove v rámci hodín etickej 

výchovy.  

-      Žiaci na hodinách náboženstva navštívili Konkatedrálu sv. Mikuláša. Na škole prebehol aj 

evanjelizačný program spoločenstva Marantha.  

-      Žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka  sa zúčastnili exkurzie  v  rámci predmetu dejepis 

Krakow - mesto poľských kráľov. Exkurziu zorganizovali Mgr. K. Baňas  a PaedDr. P. 

Kuchár. 

-      V rámci krúžku: Vlakom i peši nielen po Slovensku sme navštívili vianočnú Budapešť. 

Exkurzie sa zúčastnilo 40 žiakov pod vedením Mgr. O. Korbovej. 

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

Prešove. S III. D triedou putovali po trase Floriánova ulica – Hlavná ulica – Bosákova banka 

a s III. A triedou prešli po trase Floriánova ulica – Hlavná ulica – veža Konkatedrály sv. 



Mikuláša. Vybraný žiak si zakaždým vyskúšal v teréne činnosť sprievodcu  cestovného 

ruchu.  

-      V rámci účelového cvičenia žiakov 2. ročníka Mgr. O. Korbová zorganizovala v spolupráci 

s RCOP v Prešove náučnú vychádzku na Kapušiansky hrad. Ochranárka z Regionálneho 

centra ochrany prírody v Prešove Ing. Marta Hrešová porozprávala žiakom o maloplošnom 

chránenom území Kapušiansky hradný vrch a o území európskeho významu Fintické svahy.  

Žiaci si vypočuli základné informácie o typoch chránených území na Slovensku. Dozvedeli 

sa, prečo je navštívená lokalita zaradená do najvyššieho stupňa ochrany prírody. 

Z novootvorenej vyhliadkovej veže sme pomenovali geomorfologické celky v miestnej 

krajine . 

-      PhDr. D. Maťašová navštívila so IV. C triedou Sliezsky dom vo Vysokých Tatrách. 

-      V rámci krúžku: Vlakom i peši nielen po Slovensku Mgr. O. Korbová počas prijímacích 

pohovorov zrealizovala dve turisticko-poznávacie akcie do Nízkych Tatier (22 žiakov) a do 

Slovenského raja (26 žiakov). V Nízkych Tatrách za chladného počasia vystúpili z Jasnej 

Biela púť na Chopok. V Slovenskom raji spoznali žiaci jeho najtypickejšie a 

najatraktívnejšie miesta: Tomášovský výhľad, stúpačky v Prielome Hornádu, rebríky 

v Kláštornej rokline i samotné Kláštorisko. 

-      Ing. M. Lipnická a Ing. M. Tóthová, PhD. sa zúčastnili s triedou V. D  plánovanej odbornej 

exkurzie v rámci predmetu HGM v hoteli Teledom v Košiciach spojenej s návštevou 

Veľtrhu vzdelávania Pro educo.  

-      V rovnakom termíne absolvovala Ing. M. Kalinová so IV. B triedou účasť na tom istom 

veľtrhu v kombinácii s odbornou exkurziou v zariadení McDonald´s Košice. 

-      Ing. A. Vitkovičová zabezpečila exkurziu v CK Ibis Prešov v rámci predmetu ANH 

s triedami IV. B a IV. D. 

-      Žiaci  3. a 4. ročníka s vyučujúcimi predmetov HGM a ANH  absolvovali v mesiacoch 

apríl,  máj a  jún odborné exkurzie v hotelových,  gastronomických zariadeniach na 

Slovensku a zúčastnili sa ďalších podujatí, konkrétne:  

Ing. M. Tóthová, PhD. a PhDr. D. Maťašová – IV. C – Študentská vedecká konferencia 

Poprad,  

Ing. M. Lipnická, Ing. J. Kuchárik – III. B – Výstava CR Žilina, 

Ing. P. Miháliková, Ing. M. Tóthová, PhD. - IV. C, Ing. H. Šugárová, Ing. A. Kolenková – 

IV. A - hotel Doubletree by Hilton a McDonald´s Košice, 

Ing. S. Turčinová – IV. D – McDonald´s, hotel Yasmin Košice, Seminár o regionálnom CR 

FM Prešov, 

Mgr. K. Baňas – IV. C – CK Franka Tour Prešov, 

PhDr. D. Maťašová, Ing. S. Turčinová – IV. A - Šariš Park V. Šariš,  

Ing. M. Kalinová – IV. B – hotel Bélier a hotel Enchanté Prešov. 

-      Osem žiačok, členiek somelierskeho krúžku pod vedením J. Krajňáka sa zúčastnilo 

odbornej exkurzie do vinohradov v dedinke Priekopa v Sobraneckom vinohradníckom 

rajóne. Nadviazali tak na minuloročnú exkurziu aby sa žiaci navštevujúci sommeliersky 

krúžok mohli priamo v súkromnom vinárstve a vo vinohradoch oboznámiť s problematikou 

pestovania a spracovania hrozna. 

-      Žiaci druhého ročníka sa zúčastnili odbornej exkurzie v Múzeu vín. Táto prehliadka bola 

zavŕšením teoretických i praktických vedomostí a zručností, ktoré žiaci získavali počas 



predchádzajúcich týždňov na hodinách TOB. So žiakmi exkurziu absolvovala Mgr. A. 

Pipková a A. Cichá. 

-      Zdravie a kvalita života sú základným právom každej ľudskej bytosti. 7. apríl 1948 sa 

udáva ako dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá odvtedy oslavuje a s ňou 

celý svet - Svetový deň zdravia. Aj žiaci a učitelia našej školy si ho v pondelok 10 apríla 

2017 pripomenuli a to reláciou na tému „Moje zdravie“ v školskom rozhlase, výzvou 

na  zacvičenie si počas prvej hodiny spolu s učiteľmi a ochutnávkou zdravej desiaty 

v školskom bufete. Ing. L. Bučková a MVDr., Mgr. J. Mihályová pripravili spolu so žiakmi 

I. A. a II. A zdravé nátierky a to cícerovú a mrkvovo-tvarohovú, ktoré servírovali na 

celozrnných rožkoch, na brokolicovom koláčiku a na ovsených chlebíčkoch spolu s chutnou 

zeleninou. Samozrejme nezabudli ani na pitný režim. Ponúkli smoothie zo špenátu, jabĺk 

a banánov. Zdravé jarné chlebíčky sa stretli so záujmom žiakov. Takúto akciu určite 

zopakujeme. Šťastie sa podobá zdraviu. Dokiaľ ho máš, ani si ho nevšimneš. Preto, starajme 

sa o svoje zdravie, aby sme si ho uchránili čo najdlhšie. 

-      Žiaci III. D a III. C triedy navštívili prevádzku Šariš park. Prevádzkovatelia umožnili 

žiakom prístup do Šarišskej dediny, čo je názov tradičného apartmánového ubytovania v 

dreveniciach. Mali možnosť vidieť ich relaxačné centrum – saunový svet, bazény 

s atrakciami, športoviská a mnoho ďalších zaujímavostí. Bodkou tejto odbornej exkurzie 

bola ochutnávka  mäsových výrobkov z vlastnej mäsiarskej produkcie prevádzky Šariš parku 

a tiež obhliadka výrobne. Cieľom exkurzie bolo oboznámiť žiakov so slovenskými 

tradičnými jedlami a kultúrou. Na exkurzii boli so žiakmi Ing. L. Bučková, A. Cichá a Mgr. 

G. Jankaničová. 

-      Žiaci II. D triedy s A. Cichou a MVDr. A. Strečkovou sa zúčastnili odbornej exkurzie 

organizovanej firmou Bidvest. Zástupcovia firmy robili ukážky príprav rôznych druhov 

surovín modernými technológiami a vytvárali tak jedlá zaujímavých chutí. Exkurzia prispela 

k obohateniu vedomostí.  

-      Súťaž „Tatranský kuchár 2017“ bola spojená s výstavkou gastronomických jedál, 

sprievodnými akciami, prednáškami a ukážkami nových trendov v gastronómii ktorých sa 

zúčastnili naši žiaci formou exkurzie. Boli to žiaci z I. C triedy, vybraní žiaci z  I. A a II. A 

triedy  s pedagogickým dozorom Mgr. L. Rudou, Ing. A. Bačikovou a Ing. V. Vojtkovou. 

-      Mgr. V. Feľbaba zorganizoval exkurziu – Pamiatky mesta Prešov spojené zo životom 

známych osobností. 

-      Pod heslom „Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť“, pod vedením Mgr. O. Korbovej žiaci 

IV. A triedy boli na poznávacej exkurzii vo Vysokých Tatrách. Putovali po trase Starý 

Smokovec – Hrebienok – Zamkovského chata a späť. Najzdatnejší vyšli za krásneho 

slnečného počasia až na Teryho chatu. V skupine boli aj žiaci, ktorí navštívili Tatry po 

prvýkrát.  

 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 



V školskom roku 2016/2017 sme nerealizovali žiadny projekt: 

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15. 05. 2017 

Druh inšpekcie: následná 

Závery: 

     Odstránením obsahových a formálnych chýb v pedagogickej dokumentácii sa zvýšila 

úroveň jej vedenia a rozpracovaním jednotného systému hodnotenia žiakov škola vytvorila 

podmienky pre objektívne hodnotenie ich vedomostí. Konkretizáciou počtu určených hodín na 

teoretické vzdelávanie a na praktickú prípravu sa sprehľadnil učebný plán školy a zlepšila sa 

jeho výpovedná hodnota. Skvalitnením činností metodických orgánov a analyzovaním 

výsledkov kontrolnej činnosti v poradných orgánoch sa vytvoril predpoklad pre skvalitnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

     Škola splnila všetky uložené opatrenia. Školské i mimoškolské aktivity so žiakmi boli 

organizované v súlade s právnym predpisom, čím sa zabezpečila informovanosť zákonných 

zástupcov žiakov. Zvýšením počtu vyučovacích hodín praktického vyučovania škola upravila 

rozsah výučby v jednotlivých ročníkoch v súlade s rámcovým učebným plánom, čím sa zlepšili 

predpoklady pre splnenie vzdelávacích štandardov stanovených príslušným ŠVP. 

Rešpektovaním stanoveného počtu žiakov prijatých do 1. ročníka na základe poradia podľa 

výsledkov prijímacej skúšky bola zabezpečená objektivita prijímacieho konania. S platnými 

právnymi predpismi bol zosúladený spôsob vykonávania opravných skúšok, výkon štátnej 

správy v 1. stupni a dodržané boli podmienky prestupu žiaka z inej strednej školy, čím sa 

zefektívnila riadiaca činnosť riaditeľa školy.  

 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie 

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.) 

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami 

- stručnú analýzu súčasného stavu 

- potreby a pripravované plány 

 

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

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

krúžkov a na športové i kultúrne podujatia pre verejnosť.  



     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. 

Zrekonštruovali sme odborné učebne stolovania, elektrické rozvody a do značnej miery 

počítačovú sieť. Potrebné však bude dokončiť výmenu okien, zatepliť a zrekonštruovať 

niektoré časti budovy a dokončiť počítačovú sieť. Zriadili sme jednu tabletovú učebňu 

a v jednej učebni informatiky sme z prostriedkov rodičovského združenia vymenili počítače. 

     Vybavenie školy učebnicami je na dobrej úrovni.  

 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Použité zdroje zo štátneho rozpočtu počas školského roku 2016/17: 

- zdroje čerpané v období 9 – 12/2016: 

škola     745 577 EUR 

 školská jedáleň       3 528 EUR 

Spolu     749 105 EUR 

  

 - rozpočtové zdroje čerpané v období 1 – 8/2017: 

škola     712 147 EUR 

školská jedáleň       4 637 EUR 

Spolu     716 784 EUR 

  

 - celkom použité zdroje zo ŠR za školský rok 2016/17: 

škola      1 457 724 EUR 

školská jedáleň           8 165 EUR  

Spolu      1 465 889 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 (370 z vydaných 551) sme do rozpočtu školy 

získali v šk. roku 11 692 EUR. Tie boli použité na odmeny pre vedúcich záujmových 

krúžkov – 7 260 EUR (62,09 %) a 4 432 EUR (37,91 %) 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 

- 13 708 EUR – na výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz, 

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

zabezpečenie, 

- 532 EUR – zisk z podnikateľskej činnosti, 

- 12 992 EUR – odchodné pre zamestnancov, ktorí požiadali o rozviazanie pracovného 

pomeru z dôvodu odchodu do dôchodku, 

- 342 EUR – poistné plnenie. 

  

     V uplynulom školskom roku zriaďovateľ školy Prešovský samosprávny kraj pridelil škole 

finančné prostriedky na kapitálové výdavky: 

-    158 957 € na rekonštrukciu a modernizáciu odborných učební a elektroinštalácie 

-      67 400 € na modernizáciu vnútorného vybavenia odborných učební 

-      36 000 € na prípravu projektov v rámci iROP 

 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

     Hotelová akadémia Prešov je škola s 5-ročným štúdiom a plní stratégiu špecifického 

poslania tým, že pripravuje žiakov pre výkon povolaní so širokým odborným záberom v oblasti 

turizmu, hotelierstva a gastronómie. 

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

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

žiakov v SRN, Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Grécku, na Cypre a v Taliansku. Okrem 

týchto riaditeľ školy umožnil vykonať prax v zahraničí ďalším žiakom, ktorí si ju zabezpečili 

sami. 

     Po skončení štúdia škola umožňuje absolventom uchádzať sa o štúdium na vysokých školách 

so zameraním na cestovný ruch, hotelový a gastronomický manažment a im príbuzné odbory, 

ako aj o štúdium cudzích jazykov na pedagogických a filozofických fakultách. 

     Základným cieľom bolo vytvoriť funkčnú školu podľa požiadaviek doby tak, aby 

vychovávala žiakov, ktorí sa flexibilne prispôsobia pre prácu v meniacej sa trhovej 

ekonomickej situácii na trhu práce a ktorí dokážu zachytiť vývoj svojho odboru. 

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

ako aj splniť výstupné štandardy vedomostí v oblasti: 

- všeobecného vzdelania, 

- odborného vzdelania, 

- návykov a zručností, 

- kvality osobnosti žiakov. 

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

študijný odbor 63-23 K hotelová akadémia vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu päťročných 



študijných odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Poslanie školy vyplýva aj z 

komplexnej analýzy školy.  

     Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na 

povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k 

dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, 

sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.  

     Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a 

vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, 

emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho 

správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj 

rozvoj a tvorivosť.  

 

     Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného 

vzdelávania sú zamerané na: 

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

 umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a 

voľnočasovým aktivitám,  

 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, 

 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: 

 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 

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 2016/2017 škola obsadila 

4. miesto v PSK a 19. 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 58 

Prijatí na NŠ/PMŠ 0 

Prijatí do zamestnania 37 

Evidovaní na ÚPSVaR 1 

Nezistení 5 

      Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium: 

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

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

absolventi zaslali v období august – september. 

 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Anglický klub pre prvákov 12   Mgr. Lucia Rudá 

Baristický krúžok 25   Mgr. Ľudmila Harčariková 

Barmanský krúžok I. 29   Mgr. Ľudmila Harčariková 

Barmanský krúžok II. 25   Ing. Lucia Bučková 

Bedmintonový krúžok 14   PaedDr. Peter Kuchár 

Crossfit 15   Mgr. Karol Baňas 

Dekoratívne vyrezávanie 16   MVDr. Mária Greifová 

Florbalový krúžok 15   PaedDr. Martina Frantová 

Formovanie postavy  13   PaedDr. Martina Frantová 

Francúzske divadlo - FJ kreatívne 13   Mgr. Martina Šimčíková 

Gastronomický krúžok 16   MVDr. Angela Strečková 

Mladý novinár 15   Mgr. Zuzana Bavoľárová 

Nebojme sa gramatiky a testov z RJ 12   Mgr. Ingrid Hutňanová 

Online učebnica ekonómie  17   Ing. Monika Tóthová, PhD. 



Otestuj sa z angličtiny 16   Mgr. Janka Kurečková 

Otestuj sa z nemčiny 14   Mgr. Marta Demeterová 

Someliérsky krúžok 15   Juraj Krajňák 

Umenie a kultúra v Prešove 16   Mgr. Svetlana Kuchárová 

Viac ako peniaze 17   Ing. Mária Lipnická 

Vlakom i peši nielen po Slovensku 24   Mgr. Oľga Korbová 

Volejbal a športové hry 18   Ing. Ján Kuchárik 

Všeličo o slovenčine 12   Mgr. Zuzana Bavoľárová 

 

Záver 

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

2016/2017 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 2017 

 

 

 

 

     Správa prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 27. októbra 2017 

bez pripomienok.  

Prešov 27. október 2017 

 

MVDr. Jozef Šenko 

       riaditeľ školy  

 

 

 



Vyjadrenie rady školy 

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

akadémii Prešov za školský rok 2016/2017 bola prerokovaná a odsúhlasená na zasadnutí Rady 

školy pri Hotelovej akadémii Prešov dňa 09. novembra 2017 bez pripomienok. 

Prešov 09. november 2017 

 

 

Mgr. Zuzana Bavoľárová 

  predsedníčka Rady školy 

          pri Hotelovej akadémii Prešov 

 

 

 

 

 

Schválenie zriaďovateľom školy 

     Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje správu o výchovno-

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

za školský rok 2016/2017 bez pripomienok. 

 

Prešov 15. november 2017 

 

 

Ing. Karol Lacko, PhD. 

        vedúci odboru školstva ÚPSK 

 


