
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2018/2019 

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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Hotelová akadémia 

Adresa školy Baštova 32, 080 01 Prešov 

Telefón +421 51 773 27 01 

Telefón / fax +421 51 773 26 79 

Mobil +421 948 883 685 

E-mail ha@hapresov.edu.sk 

WWW stránka hapresov.edu.sk 

  hapo.edupage.org 

Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj 

 

Súčasťou školy sú:  

 1. Pracovisko praktického vyučovania Unigast – Reštaurácia Floriánka 

   Adresa:   080 01 Prešov, Baštová 32  

   Telefón:  051/773 27 01, kl. 123 

       051/773 40 83 

   Mobil:     0948 895 850 

   E-mail:    florianka@hapresov.edu.sk 

  

2. Školská jedáleň – kontakt ako PPV Unigast. 

 

 

 



Vedúci zamestnanci školy 

  
Priezvisko, 

meno 
Telefón 

Služ. 

mobil 
e-mail 

Riaditeľ 
MVDr. Jozef 

Šenko 

051/7732701, 

kl. 111 

0948 

882 

400 

jozef.senko@hapresov.edu.sk 

ZRŠ pre 

VVP 

Mgr. Beáta 

Ignatová 

051/7732701, 

kl. 113 

0948 

883 

655 

beata.ignatova@hapresov.edu.sk 

ZRŠ pre OP 
Mgr. Ľudmila 

Harčariková 

051/7732701, 

kl. 112 

0948 

885 

766 

ludmila.harcarikova@hapresov.edu.sk 

Hospodárka Mária Palčová 
051/7732701, 

kl. 110 

0948 

883 

685 

maria.palcova@hapresov.edu.sk 

 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

Predseda Mgr. Bavoľárová Zuzana   

Zástupcovia pedagogických 

zamestnancov 
Mgr. Baňas Karol   

  Mgr. Bavoľárová Zuzana   

      

Zástupcovia nepedagogických 

zamestnancov 
Tuhrinský Peter   

      

Zástupca žiakov Pasierb Leonard   

      

Zástupcovia rodičov žiakov Mgr. Bizub Jaroslav   

  Eliáš Miroslav   

  Mgr. Polťáková Marcela   

      

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa PaedDr. Benko Miroslav, MBA.   

  JUDr. Hagyari Pavel, MBA.   

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

PhD. 
  

  RNDr. Tkáč Marcel   

 

 



Poradné orgány školy 

 

Názov PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

PK SJL a 

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

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

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

PK TEV 
PaedDr. Frantová 

Martina 
TSV    

PK OTP 
Ing., Mgr. Goliášová 

Alena 
EPP, CCJ, TOB, VZI, PXA   

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

MKT, KOS, ANH 
  

 

INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY  

1. Pedagogická rada  

2. Pracovná porada vedenia školy – gremiálna porada  

3. Predmetové komisie   

4. Rada rodičovského združenia 

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy (stav k 31. 08. 2019): 517 

Počet tried: 20 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov z toho ŠVVP 

I. A 21 0 

I. B 21 0 

I. C 23 0 

I. D 20 1 

II. A 26 0 



II. B 26 0 

II. C 27 2 

II. D 26 0 

III. A 28 1 

III. B 26 0 

III. C 26 0 

III. D 24 0 

IV. A 27 0 

IV. B 30 0 

IV. C 25 0 

IV. D 27 0 

V. A 28 0 

V. B 29 0 

V. C 28 1 

V. D 29 0 

 

Počet žiakov v priebehu školského roka sa menil takto: 

k 15.09.2018  522 

k 31.01.2019  520 

na konci šk. roka 517 z toho 339 dievčat a 178 chlapcov 

      V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom 2017/18 k 15.09.2018 došlo k poklesu 

počtu žiakov o 25 žiakov a do konca školského roku 2018/19 k poklesu o ďalších 5 žiakov. 

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

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

iných škôl. Jeden žiak študoval podľa individuálneho učebného plánu z dôvodu športovej 

reprezentácie. Piati žiaci so ŠVVP boli individuálne začlenení.  

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 160 / počet dievčat: 103 

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

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 112 / počet dievčat: 71 

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2018: 87 / počet dievčat: 58 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 09. 2018: 88 / počet dievčat: 56 

 



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

prihlásení 0 0 0 160 0 0 0 160 

prijatí 0 0 0 112 0 0 0 112 

% úspešnosti 0 0 0 70 0 0 0 70 

zapísaní 0 0 0 87 0 0 0 87 

 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

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

I. A 1,71   1,57 2   2,42 1,56             1,57   

I. B 2,2   1,8 1,9   2,9   2,2           2,2   

I. C 1,91   1,57 2,61     1,75 2,36           1,83   

I. D 2,05   1,55 2,2     1,5 2,7           1,65   

II. A 1,88   1,58     1,85 2,23   2,08         1,65   

II. B 2,19   1,81     2,25 2,29   2,15         1,69   

II. C 1,67   1,52         2,52 2,59         1,59   

II. D 1,58   1,31       2   1,96         1,54   

III. A           3,21   2,38 1,85   3,19         

III. B             2,58   3   3,46         

III. C             2,27 2,64 2,35   3,08         

III. D             2,58   2,13   3,13         

IV. A             2,57 2,23 2,56   3,19   2,48     

IV. B             2,2   2,47   3   2,13     

IV. C           2,62   3 2,72   3,12   2,2     

IV. D           2 2,36   1,81   2,78   2,04     

V. A             2,38 2,93 2,5       2,75   1,89 

V. B             2,07 2,43 1,93       2,17   1,59 

V. C             2,62 3,13 2,36       2,86   1,79 

V. D           2,21 2,53   2,83       2,21   1,66 

 

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

I. A   2,95             2,05     2,19 1,05 2,38 1,81 

I. B   3,35             2,15     2,65 1,19 2,05 1,9 

I. C   3,09             2,87     2,74 1 1,96 1,96 

I. D   2,85             2,25     2,55 1 1,7 2,4 

II. A   2,69     1,23       1,88     2,81 1 2,08 1,69 

II. B   2,88     1,31       2,35     2,31 1,15 1,5 1,96 

II. C   3,22     1,78       2,3     2,67 1 1,41 1,81 

II. D   2,62     1,38       2,19     2,35 1 1,69 1,65 

III. A   3     1,54     1,5 2,37     2,52 1,11 1,63 2,04 

III. B   3,31     1,88     1,44 2,81     3,65 1,04 1,81 1,73 

III. C   3,08     2,23     1,31 2,08     2,77 1 1,69 1,77 



III. D   3,08     2,83     1,63 2,88     2,88 1,38 1,79 1,75 

IV. A               1,3 2,63     3,15 1,07     

IV. B               1,23 1,83     2,07 1,17     

IV. C               1,2 2,16     2,48 1,04     

IV. D               1,41 2,48     2,41 1,15     

V. A 2,46           2,75   2     2,43 1     

V. B 2,31           2,38   2,21     2,55 1     

V. C 2,46           2,57   2,43     3,04 1,11     

V. D 2,79           2,9   2,03     2,52 1,03     

 

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

I. A 1,05                         2,1   

I. B 1,32                         2   

I. C 1                         2,22   

I. D 1,35                         1,75   

II. A 1,15                         1,73   

II. B 1,04                         2   

II. C 1                         2,04   

II. D 1,04                         1,42   

III. A 1,18   2,81                         

III. B 1,15   2,69                         

III. C 1,08   2,58                         

III. D 1,08   2,54                         

IV. A 1,08   2,74 1,7     2,7                 

IV. B 1,03   2,73 1,21     2,43         1,13       

IV. C 1,24   2,48 1,12     2,28                 

IV. D 1,04   2,41       2,37           1,15     

V. A 1   2,5   1,85 2,5 2,43                 

V. B 1   2,69   1,35 2,17 2,41                 

V. C 1   2,64   1,56 3 2,21                 

V. D 1   3,07   1,5 2,67 2,03                 

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

I. A 21 4 6 11 0 0 1 0 0 

I. B 21 2 6 12 0 1 1 0 1 

I. C 23 0 8 15 0 0 0 0 0 

I. D 20 4 5 11 0 0 0 0 0 

II. A 26 8 7 11 0 0 0 0 0 

II. B 26 7 6 13 0 0 0 2 0 

II. C 27 3 11 13 0 0 0 0 0 



II. D 26 8 8 10 0 0 0 0 0 

III. A 28 4 3 19 0 2 3 0 0 

III. B 26 0 5 20 0 1 1 0 0 

III. C 26 4 4 18 0 0 0 0 0 

III. D 24 2 6 16 0 0 3 3 0 

IV. A 27 2 8 17 0 0 2 0 0 

IV. B 30 10 2 18 0 0 1 2 0 

IV. C 25 4 5 15 1 0 1 0 0 

IV. D 27 7 5 14 1 0 2 1 0 

V. A 28 8 4 16 0 0 0 0 0 

V. B 29 5 8 16 0 0 0 0 0 

V. C 28 1 12 15 0 1 1 1 0 

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

 

Pri polročnom hodnotení v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho 

školského roka 2017/18 je možné konštatovať, že situácia je porovnateľná. Zvýšil sa počet 

žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním, ale rovnako sa zvýšil aj počet neprospievajúcich 

žiakov. Neprospievajúcich žiakov v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom bolo o 4 

viac. Rovnako vzrástol počet žiakov, ktorí neprospeli z jedného predmetu, znížila sa počet 

žiakov neprospievajúcich z dvoch predmetov a rovnaký bol počet neprospievajúcich z 3 

predmetov.  

Možno však konštatovať, že celkový prospech za školu sa mierne zlepšil, nakoľko 

v prvom polroku školského roka 2017/18 bol celkový priemer školy 2,16 a v tom istom období 

hodnoteného školského roka bol 2,15. 

V každom ročníku boli neprospievajúci žiaci, najviac v 3. ročníku – 21 žiakov a v 5. 

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

Zo 4 predmetov neprospeli 2 žiaci, z 3 predmetov 4 žiaci, z 2 predmetov 9 žiakov 

a z jedného predmetu neprospelo 32 žiakov. Iba v troch triedach (I. A, II. D a IV. D) neboli 

neprospievajúci žiaci. 

Z celkového počtu 521 žiakov v 1. polroku prospelo s vyznamenaním 70 žiakov, 

prospelo veľmi dobre 141 žiakov, prospelo 256 žiakov a neprospelo 47 žiakov.   

 Celkovo priemerný prospech tried podľa pásiem: 

-          do 2,00    4 triedy 

-          2,01 – 2,49    16 tried 

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

stúpol počet žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním o 15 žiakov, počet žiakov, ktorí prospeli 

veľmi dobre klesol o 17 žiakov, počet žiakov, ktorí prospeli sa zvýšil o 16 žiakov.  



K 30. 06. 2019 z dôvodu účasti na zahraničnej praxi alebo pre nesplnenie povinnosti 

z praktických predmetov bolo neklasifikovaných 25 žiakov a 14 žiakov neprospelo. Opravné 

skúšky boli povolené 14 žiakom, z ktorých ich 13 žiaci úspešne vykonali. 

Počet neprospievajúcich žiakov pri hodnotení k 31. 08. 2019 v porovnaní s 1. polrokom 

poklesol zo 47 na jedného žiaka 4. ročníka, ktorý neprospel z jedného predmetu.  

Celkovo priemerný prospech tried podľa pásiem: 

-          do 2,00  4 triedy 

-          2,01 – 2,20           10 tried 

-          2,21 – 2,50   6 tried 

Pri hodnotení prospechu za 1. polrok študijný priemer 1,00 dosiahlo 12 žiakov a za 2. 

polrok študijný priemer 1,00 dosiahlo 15 žiakov. Z celkového počtu 517 žiakov na konci 2. 

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

PV -   85 

PVD  - 127 

P - 300 

N -     3  

NK -     2  

 Celkový priemer za školu v druhom polroku školského roka 2018/2019 bol 2,13.  

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

I. A 21 2122 101,05 2116 100,76 6 0,29 

I. B 21 3094 147,33 2594 123,52 500 23,81 

I. C 23 2572 111,83 2572 111,83 0 0,00 

I. D 20 1659 82,95 1653 82,65 6 0,30 

II. A 26 2318 89,15 2318 89,15 0 0,00 

II. B 26 3024 116,31 2948 113,38 76 2,92 

II. C 27 1412 52,30 1393 51,59 19 0,70 

II. D 26 2602 100,08 2599 99,96 3 0,12 

III. A 28 3828,75 136,74 3790,75 135,38 38 1,36 

III. B 26 3301 126,96 3253 125,12 48 1,85 

III. C 26 3400 130,77 3397 130,65 3 0,12 

III. D 24 2802 116,75 2668 111,17 134 5,58 

IV. A 27 3596 133,19 3569 132,19 27 1,00 

IV. B 30 3201 106,70 3130 104,33 71 2,37 

IV. C 25 2933 117,32 2897 115,88 36 1,44 

IV. D 27 2700 100,00 2663 98,63 37 1,37 



V. A 28 4865 173,75 4865 173,75 0 0,00 

V. B 29 5319 183,41 5315 183,28 4 0,14 

V. C 28 4964 171,17 4831 166,59 133 4,59 

V. D 29 2919 100,66 2893 99,76 26 0,90 

 

 DOCHÁDZKA 

     V uplynulom školskom roku bolo vymeškaných spolu 62 776 hodín, na jedného žiaka 

121,07 hodín, z toho 61 605 hodín ospravedlnených (na jedného žiaka 118,82 hodín) a 1 171 

hodín neospravedlnených (na jedného žiaka 2,27 hodín). V 1. polroku bolo na jedného žiaka 

vymeškaných v priemere 60,18 hodín a v 2. polroku 60,89 hodín. Pri porovnaní s 

predchádzajúcim šk. rokom v uplynulom šk. roku bolo vymeškaných celkovo o 3 690 hodín 

viac.  

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

školským rokom došlo k zvýšeniu počtu vymeškaných hodín na jedného žiaka o 12,46 hodín, 

a k zvýšeniu celkového počtu neospravedlnených hodín o 366 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 4 žiakom a na tretí stupeň 7 žiakom; v 2. polroku na druhý stupeň 17 žiakom, na 

tretí stupeň 9 žiakom a jednému žiakovi na štvrtý stupeň. 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 53 žiakom knižné 

odmeny. V rámci výchovných opatrení v 1. polroku bolo udelených: 93 pochvál od TU, 19 

pochvál od RŠ, 35 napomenutí od TU, 38 pokarhaní od TU a 61 pokarhaní od RŠ. V 2. polroku 

bolo udelených: 25 pochvál od TU, 32 pochvál od RŠ, 76 napomenutí od TU, 51 pokarhaní od 

TU a 67 pokarhaní od RŠ. 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL 0     

Monitor MAT 0     



Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 

EČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Druhý 

francúzsky 

jazyk 

B1 1 (0/1)     1     1,00 1 

Druhý 

nemecký 

jazyk 

B1 4 (3/1) 40,00% 2 57,50% 2 1 2 1   2,00 4 

Druhý 

nemecký 

jazyk 

B2 1 (0/1)     1     1,00 1 

Druhý 

ruský 

jazyk 

B1 9 (0/9) 51,28% 4 56,25% 4 1 7 1   2,00 9 

Geografia 

 

 

 

1 (1/0)     1     1,00 1 

Praktická 

časť 

odbornej 

zložky 

 115 (41/74)            

Prvý 

anglický 

jazyk 

B1 103 (35/68) 60,40% 101 69,06% 101 42 32 24 4  1,90 102 

Prvý 

anglický 

jazyk 

B2 6 (5/1) 79,73% 6 80,00% 6 5 1    1,17 6 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

 115 (41/74) 46,91% 113 66,72% 113 29 41 36 8  2,20 114 

Teoretická 

časť 

odbornej 

zložky 

 115 (41/74)     33 35 25 21  2,30 114 

 

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

maturitnú skúšku prihlásilo 115 žiakov 5. ročníka. Jeden žiak od 01. 03. 2019 prerušil štúdium. 

V riadnom termíne maturitnú skúšku konalo 114 žiakov, z toho 112 žiakov ju úspešne 

absolvovalo. Jeden žiak neprospel na ústnej forme internej časti maturitnej skúšky a jedna 

žiačka neprospela na externej časti, písomnej forme internej časti a na ústnej forme internej 

časti maturitnej skúšky obidvaja zo slovenského jazyka a literatúry. Požiadali školskú 

maturitnú komisiu o možnosť konať opravnú maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne v 

septembri. Ich žiadostiam bolo vyhovené a maturitnú skúšku úspešne absolvovali.  

 

 



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 

 115 (41/74) 67 33 10 4  1,57 114 

 

     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. PČOZ maturitnej skúšky vykonávalo 114  žiakov 5. ročníka. Pozostávala zo 

spracovania písomných prác a z praktickej realizácie akcie. Pre každú triedu bol stanovený 

konzultačný tím učiteľov, ktorí boli aj členmi predmetových maturitných komisií a usmerňovali 

žiakov pri vypracovávaní jednotlivých úloh. Po odovzdaní písomných prác členovia 

maturitných komisií opravovali práce, formálnu úpravu všetkých prác a spracovali výsledné 

hodnotiace tabuľky podľa jednotlivých tried. Výsledky za písomnú časť boli žiakom oznámené 

v dostatočnom časovom predstihu pred praktickou realizáciou jednotlivých akcií.     

 Témy a príležitosti:  

V. A trieda - raut – Čaro lesa  

V. B trieda - recepcia – Street food festival 

V. C trieda - banket – Sedem divov sveta  

V. D trieda - raut – Ulicami horúceho Ria  

     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 6323K00 hotelová akadémia   

I. B 6323K00 hotelová akadémia   

I. C 6323K00 hotelová akadémia   

I. D 6323K00 hotelová akadémia   

II. A 6323K00 hotelová akadémia   

II. B 6323K00 hotelová akadémia   

II. C 6323K00 hotelová akadémia   

II. D 6323K00 hotelová akadémia   

III. A 6323K00 hotelová akadémia   

III. B 6323K00 hotelová akadémia   



III. C 6323K00 hotelová akadémia   

III. D 6323K00 hotelová akadémia   

IV. A 6323K00 hotelová akadémia   

IV. B 6323K00 hotelová akadémia   

IV. C 6323K00 hotelová akadémia   

IV. D 6323K00 hotelová akadémia   

V. A 6323K00 hotelová akadémia   

V. B 6323K00 hotelová akadémia   

V. C 6323K00 hotelová akadémia   

V. D 6323K00 hotelová akadémia   

 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 44 14 44 14 

DPP 7 3 7 3 

Znížený 

úväzok 
3 0 3 0 

ZPS 0 2 0 2 

Na dohodu 1 1 1 1 

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

zabezpečená adekvátna náhrada na DPP. V priebehu školského roka dve 

nepedagogické zamestnankyne ukončili pracovný pomer v škole, jedna z dôvodu 

odchodu do starobného dôchodku a druhá z dôvodu nástupu na materskú 

dovolenku. 

Pedagogickí zamestnanci 

Interní učitelia: 

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

2.   Badžanová Zuzana, Mgr.    NEJ, SJL 

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

4.   Bartko Matúš, Mgr., PhD.   SJL, OBN, ETV 

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

6.   Beisetzerová Lýgia, PhDr.   ANJ, ANK 

7.   Borodáčová Valéria, Mgr.   ANJ, ANK 



8.   Bučková Lucia, Ing.    CCJ, TOB, PXA 

9.   Daňko Jaroslav, Mgr.   MAT, CVM  

10.  Dupaľová Zuzana, Mgr.   NEJ 

11.  Frantová Martina, PaedDr.   TSV 

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

13.  Harčariková Ľudmila, Mgr.   ADK 

14.  Hutňanová Ingrid, Mgr.   RUJ 

15.  Ignatová Beáta, Mgr.    SJL 

16.  Iľková Anastázia, Mgr.   NEJ, RUJ 

17.  Jankaničová Gabriela, Mgr.   CCJ, TOB 

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

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

20.  Korbová Oľga, Mgr.    MAT, GEO 

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

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

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

24.  Kuchárová Svetlana, Mgr.    NEJ, RUJ 

25.  Kukurová Erika, Mgr.   ANJ, ANK 

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

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

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

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

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

31.  Olejárová Katarína, Mgr.    ANJ, ANK 

32.  Pažický Milan, Mgr.    TSV, GEO 

33.  Pipková Andrea, Mgr.   SJL, OBN 

34.  Pľutová Anna, Ing.    INF, CVI 

35.  Radačovský Ondrej, Mgr.   ANJ 

36.  Rozumová Markéta, Mgr.   FRJ, SJL 

37.  Rudá Lucia, Mgr.    ANJ, ANK 

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

39.  Sučková Tatiana, Mgr.   NBV 

40.  Szmolková Zuzana, Mgr.   ANJ, ANK 

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

42.  Šenko Jozef, MVDr.    TOB 

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

44.  Štefanková Viera, Mgr.   ANJ, ANK 

45.  Tomková Zuzana, Mgr.   ANJ, ANK 

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

47.  Turčinová Slavomíra, Ing.   HGM, ICR, PXA, ANH 

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

49.  Vašková Adela, Ing.    TOB, ADK, VZI 

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

51.  Vojtková Veronika, Ing.   CCJ, EPP, PXA, TOB 



Čiastočný úväzok z interných učiteľov:  

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

2.       Kukurová Erika, Mgr.   ANJ, ANK 

3.       Radačovský Ondrej, Mgr.   ANJ 

Externý učiteľ: 

1. Gajdoš Marek, Mgr.   CCJ 

Asistent učiteľov anglického jazyka: 

1.   Tapsak Nathaniel 

Skratky predmetov: 

 ADK  - administratíva a korešpondencia 

 ANH  - animácia v hoteli 

 ANJ - anglický jazyk 

 ANK - komunikácia v anglickom jazyku 

 CCJ  - cvičenia z technológie prípravy pokrmov 

 CVI - cvičenia z informatiky 

 CVM  - cvičenia z matematiky 

 DEJ - dejepis 

 EKO  - ekonomika 

 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.   Bujňáková Daniela, Ing. - účtovníčka 

3.   Delejová Magdaléna  - upratovačka   

4.   Gregová Marta  - účtovníčka  

5.   Jurčišinová Iveta  - administratívna pracovníčka 

6.   Molnárová Mária  - upratovačka  

7.   Pížová Viera   -  upratovačka  

8.   Palčová Mária   -  hospodárka 

9.   Prídavok Stanislav  - správca športovej haly 

10.  Rychvalský Dušan  -  kurič - údržbár  

11.  Šebešová Katarína  - upratovačka 

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

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.   Maťuťová Alena  - pomocná kuchárka 

4.   Škopárová Daniela  - práčka, upratovačka 

5.   Štiborová Helena  - kuchárka 

Materská a rodičovská dovolenka 

1.     Sekventová Katarína, Mgr. - učiteľka ANJ 

2.     Mihaliková Jana   - sekretárka riaditeľa školy 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 2 49 51 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

     

spolu 2 49 51 

 

     Ako nekvalifikovaní učitelia boli dve učiteľky odborných technologických predmetov, ktoré 

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

nespĺňajú podmienku kvalifikačného predpokladu vzdelania podľa vyhlášky MŠ SR č. 



437/2009 Z. z. 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: 4 hodiny etickej výchovy, 8 hodín občianskej náuky, 4 

hodiny telesnej a športovej výchovy a 6 hodín administratívy a korešpondencie.  

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

I. A ETV 1 

I. B ETV 1 

I. B ADK 2 

I. C ADK 2 

I. D ADK 2 

I. D TSV 2 

II. A ETV 1 

II. C OBN 1 

II. D ETV 1 

II. D OBN 1 

III. B OBN 2 

III. C OBN 2 

III. D OBN 2 

IV. C, D TSV 2 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia 16 0 

2. atestácia 27 6 

štúdium školského manažmentu 3 2 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 4 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 22 0 

vysokoškolské pedagogické 28 0 

vysokoškolské nepedagogické 22 0 

 



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

ročným plánom kontinuálneho vzdelávania. Najviac vzdelávacích aktivít bolo organizovaných 

Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove. 

      Za vzdelávacie aktivity boli učiteľom v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 390/2011 Z. z. priznané kredity.  

 Počet uznaných kreditov k 31. 08. 2019:  

1.     Bačiková Anna, Ing.      35 

2.     Badžanová Zuzana, Mgr.    86 

3.     Baňas Karol, Mgr.    73 

4.     Bartko Matúš, Mgr., PhD.   69 

5.     Bavoľárová Zuzana, Mgr.     0 

6.     Beisetzerová Lýgia, PhDr.            113 

7.     Borodáčová Valéria, Mgr.     42 

8.     Bučková Lucia, Ing.             100 

9.     Daňko Jaroslav, Mgr.             107 

10.  Dupaľová Zuzana, Mgr.      27 

11.  Frantová Martina, PaedDr.            107 

12.  Goliášová Alena, Ing., Mgr.         0 

13.  Harčariková Ľudmila, Mgr.     60 

14.  Hutňanová Ingrid, Mgr.            170 

15.  Ignatová Beáta, Mgr.       55 

16.  Iľková Anastázia, Mgr.      73 

17.  Jankaničová Gabriela, Mgr.     75 

18.  Kalinová Marta, Ing.      99 

19.  Kolenková Antónia, Ing.     86 

20.  Korbová Oľga, Mgr.             149 

21.  Krompaská Ľudmila, Mgr.     0 

22.  Kuchár Peter, PaedDr.     79 

23.  Kuchárik Ján, Ing.             110 

24.  Kuchárová Svetlana, Mgr.   42 

25.  Kukurová Erika, Mgr.   63 

26.  Lipnická Mária, Ing.             108 

27.  Maťašová Dana, PhDr.     82 

28.  Miháliková Petra, Ing.     64 

29.  Mihályová Juliána, MVDr., Mgr.  21 

30.  Mojzešová Gabriela, PaedDr.           150 

31.  Olejárová Katarína, Mgr.         0  

32.  Pažický Milan, Mgr.    66 

33.  Pipková Andrea, Mgr.          6 

34.  Pľutová Anna, Ing.    79 

35.  Radačovský Ondrej, Mgr.     0 



36.  Rozumová Markéta, Mgr.     56 

37.  Rudá Lucia, Mgr.      95  

38.  Sekventová Katarína, Mgr.   32 

39.  Strečková Angela, MVDr.   87 

40.  Sučková Tatiana, Mgr.     10 

41.  Szmolková Zuzana, Mgr.     79 

42.  Šebej Marek, Mgr., MBA.   62     

43.  Šenko Jozef, MVDr.             129 

44.  Šimčíková Martina, Mgr.     32 

45.  Štefanková Viera, Mgr.     51 

46.  Tomková Zuzana, Mgr.            124 

47.  Tóthová Monika, Ing., PhD.            114 

48.  Turčinová Slavomíra, Ing.   78 

49.  Vargová Daniela, Ing.     82 

50.  Vašková Adela, Ing.      66 

51.  Vitkovičová Alena, Ing.     98 

52.  Vojtková Veronika, Ing.     35 

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

-        Na hodinách náboženstva žiaci prvého a druhého ročníka absolvovali triedne kolá Biblickej 

olympiády. Na prvom mieste skončil Greško Tobiáš z II. C, na druhom mieste Hutňanová 

Patrícia z II. D a na treťom mieste Igľarová Emília z II. C. 

-        V decembri sa konali triedne kolá Hviezdoslavovho Kubína, z ktorých víťazi postúpili do 

školského kola. Hoci bol počet súťažiacich, neveľký, kvalita odprezentovaných textov bola 

dobrá. Prvé miesto obsadila žiačka III.A triedy Natália Zajorošová, na druhom mieste 

skončili dvaja žiaci, Jakub Grega z II.D a Richard Tokarčík z I.D a na treťom mieste žiak 

II.C Šimon Čanda. Víťazka postúpila do okresného kola HK a obsadila 4. miesto. 

-        V mesiacoch november – december tiež boli zrealizované súťaže v triednych kolách 

v rétorike a vybraných žiakov sme navrhli poslať na súťaž Za krásu slova. 

-        V polovici decembra sme zorganizovali pre našich žiakov školské kolo Olympiády v 

anglickom jazyku. V troch kategóriách 2A, 2B a 2C súťažilo 46 žiakov v písomnej a ústnej 

časti. V písomnej časti si preverili svoje vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby a čítania, 

v ústnej časti ukázali svoje komunikačné zručnosti. Súčasťou komisie pri ústnej časti bol 

aj Nathaniel Tapsak. 

Výsledky: 

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

1. miesto  Adam MAKARA (II.A) 1. miesto Ján SIDOR (V.D) 

2. miesto Ema JAKABOVÁ (I.C) 2. miesto Jonáš HAVADEJ (IV.B) 

3. miesto  Jakub GREGA (II.D) 3. miesto Aneta FEČKOVÁ (V.D) 



 KATEGÓRIA 2C (anglofónny) – neudelené 

Víťazi nás reprezentovali v obvodnom kole v Sabinove. Bohužiaľ Adam Makara ani 

Ján Sidor sa neumiestnili v obvodnom kole a nepostúpili do vyššieho kola. Týchto 

žiakov pripravovali kolegyne Kukurová a Štefanková. Olympiádu zorganizovali všetci 

členovia sekcie AJ. 

OLYMPIÁDA v nemeckom jazyku 

5.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategóriách 

2A (Badžanová, Dupaľová) a 2B (Iľková, Kuchárová). Dopoludnia sa vybraní žiaci 

všetkých ročníkov zúčastnili písomnej časti. Ústna časť sa konala v popoludňajších 

hodinách. Po zrátaní bodov z oboch častí sa úspešne umiestnili títo žiaci:  

Kategória 2A      Kategória 2B 

1. miesto: neudelené    1. miesto: Aneta Fečková, V. D 

2. miesto: Sára Polohová, II. D  2. miesto: Sebastián Zima, V. C 

3. miesto: Ema Kučerenková, II. D  3. miesto: Štefan Zeman, V. C 

 17.1.2019 sa žiačka Aneta Fečková (V. D) zúčastnila obvodného kola v olympiáde NJ 

v Sabinove avšak bez umiestnenia. Pani Kuchárová sa zúčastnila obvodného kola 

Olympiády v nemeckom jazyku ako členka poroty. 

OLYMPIÁDA vo francúzskom  jazyku 

V polovici decembra sa taktiež konala aj Olympiáda vo francúzskom jazyku, na ktorej 

sa zúčastnili vybraní žiaci. Súťažilo sa v dvoch kolách, písomnom a ústnom. Do 

vyššieho kola nepostupuje žiadny zo študentov. 

Výsledky: 

Kategória 2A    Kategória 2B 

1. Regecová Júlia, II. A  1. Sciranková Viktória, IV. C  

2. Maľcovská Tamara, II. B  2. Hajtolová Soňa, IV. D 

3. Ondriová Alica, II. B  3. Pavlovská Barbara, IV. C 

 OLYMPIÁDA v ruskom jazyku 

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

a B2. 

7. 12. prebehlo písomné kolo a 10. 12. 2018 ústne kolo. 

Výsledky: 

Kategória B1     Kategória B2          



1. Křížová Kristína, II. C  1. Olejčuk Tomáš, IV. C    

2. Šenková Katarína, II. C   2. Kosťová Helena, IV. C     

3. Smreková Vanda, II. C  3. Oravcová Ivana, IV. A 

 

Tomáš Olejčuk postúpil do Krajského kola, kde obsadil 4. miesto. 

  

-     Na konci novembra sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej súťaže Expert Geniality 

Show. 31 žiakov súťažilo v dvoch kategóriách O12 (žiaci 1. a 2. ročníka) a O36 (žiaci 

3.- 5. ročníka). 

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

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

hárky boli zaslané do Bratislavy. Vyberať si mohli z týchto tém: Dejiny, udalosti, 

umenie (dejepis, občianska náuka, umenie, všeobecný rozhľad), Svetobežník (fyzická a 

humánna geografia), Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné 

úlohy, kombinačné, pojmové myslenie), Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, 

gramatika a reálie) a Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, 

olympionizmus) a Tajomstvá prírody.. 

       Výsledky: V celkovom hodnotení najlepšie umiestnenie dosiahol Samuel Mráz (III. D), 

ktorý sa umiestnil na 24. mieste. Ďalší dvaja najúspešnejší študenti boli Aneta Fečková 

(V. D) – 40. miesto a Ján Sidor (V. D) – 41. miesto. Ďalších 12 študentov sa za 

jednotlivé kategórie a témy umiestnilo do prvej stovky a dostali diplomy s titulom 

TopExpert alebo Expert. 

Najlepšie výsledky: 

Meno   1.téma 2.téma Celkové  

poradie 

Kategória O34 

Mráz Samuel III.D 40. Mozgolamy 6. English 24. 

Fečková Aneta V.D 2. English 30. Tajomstvá prírody 40. 

Sidor Ján V.D 23. Dejiny 32. Svetobežník  41. 

Oravcová Ivana IV.A 82. Dejiny     

Kotulič Dávid  IV.C 47. Svetobežník     

Maček Martin V.B 88. Mozgolamy     

Krajňák Jaroslav V.C  92. Svetobežník     

Kalinay Gregor  V.D  63. Dejiny     

Guľa Alex III.A   53. Svetobežník   

Zaleta Tomáš V.B   21. Mozgolamy   

          

Kategória O12 

Bodokiová Barbora  II.A   50. Dejiny   

Hubová Sofia II.A 57. English     

Regecová Júlia II.A 76. Dejiny 72. Mozgolamy   

Čarabová Júlia II.A 13. English     

Zajacová Michaela II.A 82. Mozgolamy     



      Organizáciu tejto súťaže na našej škole zabezpečila p. Štefanková a p. Beisetzerová. 

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

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

škôl a niekoľko desiatok tisíc študentov z celej Európskej únie aj mimo nej. V tomto 

ročníku sa do súťaže zapojilo 922 škôl z rôznych krajín z celého sveta a vyše 20 tisíc 

študentov. Aj naša škola sa do súťaže zapojila tento rok. 30.11.2018 si vybraní žiaci 

z rôznych tried od 1. po 4. ročník zmerali sily so svojimi európskymi rovesníkmi. Test 

nebol jednoduchý. Gramatika, počúvanie, čítanie s porozumením v angličtine na úrovni B1 

– C1 dá zabrať, ale naši šikovní študenti urobili len to najlepšie, čo vedia a vyšli z toho 

pekné výsledky. V rámci našej školy sa najviac darilo Samuelovi Mrázovi z III. D, 

Jakubovi Gregovi z II. D a Nikole Barčovej z IV. C. Organizátorom súťaže bol Institute 

for Competencies Development a test bol vypracovaný firmou AKCENT International 

House Praque, čo je centrum pre Cambridge English Exams. Túto súťaž realizovala 

Mgr. Šimčíková. 

-        Mgr. Šimčíková sa so žiakmi zapojila do jazykovej súťaže Jazykový kvet 2019 vytvorením 

súťažného videa a účasťou v krajskom finále s francúzskym divadelným klubom. 

-        Uskutočnili sme súťaž Klokan. (Mgr. Daňko, Mgr. Korbová). Zúčastnilo sa jej 34 žiakov, 

29 v kategórii Kadet O12 a 5 v kategórii Junior O34. Piati žiaci svojimi výsledkami boli 

zaradení medzi úspešných riešiteľov. 

KadetO12: 
  

Jakub Grega, II. D:                89 bodov, úspešnosť 74,2%, 218.-240. miesto, 92,9 percentil 

Júlia Regecová, II. A:            86 bodov, úspešnosť 71,7%, 287.-314. miesto, 90,6 percentil 

Nikola Hétháršiová, II. B:     77 bodov, úspešnosť 64,2%, 570.-616. miesto, 81,5 percentil 

Erik Janiga, I. D:                   76 bodov, úspešnosť 63,3%, 617.-659. miesto, 80,1 percentil 

  

JuniorO34: 
  

Samuel Mráz, III. D:             76 bodov, úspešnosť 63,3%, 203.-220. miesto, 87,8percentil 

  

-        16. 11. 2018 sa koordinátorka sociálno – patologických javov  Mgr. Pipková so šiestimi 

žiakmi zúčastnila súťažno – zábavného podujatia - NIE DROGÁM, ktoré   organizovalo 

ABC – Centrum voľného času v Prešove. 

-        Športové súťaže v 1. polroku:  

 P. 

č. 

Názov športovej 

súťaže 

Meno a priezvisko 

zodp. vyučujúceho 

Organi-

zátor  

Umiestnenie 

1. Cezpoľný beh  

chlapcov a dievčat  

Mgr. Milan Pažický KŠÚ Bez úspechu  

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

3. Stolný tenis 

chlapcov 

PaedDr. Martina 

Frantová 
KŠÚ Bez úspechu 

4. Volejbal dievčat Ing. Ján Kuchárik KŠÚ Postup zo skupiny OK 



5. Volejbal chlapcov Ing. Ján Kuchárik KŠÚ Bez úspechu 

  

-        V dňoch 23. - 24. 5. 2019 sa študenti 2. ročníka zúčastnili plaveckej súťaže, ktorú 

zorganizovali telocvikári v rámci „Olympijského  festivalu Slovenska“ v duchu hesla 

„RÝCHLEJŠIE, VYŠŠIE, SILNEJŠIE, ČESTNE A V PRIATEĽSTVE“.   

      Športové súťaže v 2. polroku:      

  
P. 

č. 
Názov športovej 

súťaže 
Meno a priezvisko 

zodpovedného 

vyučujúceho 

Súťaž 

organizovaná  
Umiestnenie 

1.  Florbal SŠ – chlapci PaedDr. Martina Frantová KŠÚ Postup do finále OK. 

2. Florbal SŠ – dievčatá PaedDr. Martina Frantová KŠÚ Bez úspechu 

3. Volejbal SŠ – dievčatá Ing. Ján Kuchárik KŠÚ Postup do finále OK. 

4. Turnaj v sálovom 

futbale 
PaedDr. Peter Kuchár Fakulta 

výrobných 

technológií 

Bez úspechu. 

5. Kľúč od pevnosti Stará 

Ľubovňa  
Ing. Ján Kuchárik   4. miesto SR 

Katarína Lysinová, 

Khongorzul Puevdorj, 

Dávid Kotulič, Tomáš 

Franko 
6. Turnaj v streetballe Mgr. Milan Pažický VÚC 1.    miesto OK , účasť na 

KK 4. miesto 
Katarína Petrovčíková, 

Andrea Jaklovská, 

Maximilián Belej, 

Tomáš Samko, Dominik 

Dobránsky 
7. Turnaj v minivolejbale Ing. Ján Kuchárik VÚC Bez úspechu 

-        Dňa 07. 11. 2018 sa v priestoroch školy konal druhý ročník baristickej súťaže „Eurocup 

Junior Barista 2018“. Predstavilo sa 14 baristov z Česka, Slovinska a zo Slovenska. 

Komisárov do baristickej súťaže nominoval hlavný partner, spoločnosť Musetti Slovakia, 

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

lahodné cappuccino. Labužníkov kávy však očakávalo aj prekvapenie vo forme prípravy 

Tonic espressa. Obľúbený nápoj pripravovali súťažiaci podľa individuálne kreovaných 

receptúr. Prepojenie chuti toniku podľa vlastného výberu s lahodným espressom, je 

v dnešnej dobe veľmi často vyhľadávanou pochúťkou.  

       Školu na súťaži reprezentovali žiaci Sebastián Zima z  V. C triedy, Leonard Pasierb  

IV. A (2. miesto v celkovom hodnotení, 3. miesto najlepšia technika). Na baristickú súťaž 

žiakov pripravoval PhDr. Šebej, MBA. 

  
-        07. a  08. novembra 2018 sa v priestoroch Hotelovej akadémie v Prešove uskutočnil 26. 

ročník medzinárodnej barmanskej súťaže v miešaní nápojov, EUROCUP. Podujatie 

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

Slovenskej barmanskej asociácie (SKBA) a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným 

organizátorom súťaže bola Hotelová akadémia v Prešove. 



Našu školu na barmanskej súťaži reprezentovali 2 družstvá:  

Prešov I – v zostave Dominik Dobranský  (53. miesto) a Matej Batík zo IV. B. triedy 

(50. miesto).  

Prešov II – v zostave Šimon Mikula z III. B triedy (12. miesto) a Khongorzul Purevdorj 

z III. C  triedy (20. miesto).  

 

Na barmanskej súťaži sa predstavili juniorskí adepti barmanstva 8. novembra 2018 

v priestoroch športovej haly Hotelovej akadémie. Už tradične pripravovali soft i after 

dinner cocktail podľa receptúr zostavených výlučne pre túto príležitosť. Počas  26. ročníka 

barmanskej súťaže si zmeralo svoje barmanské zručnosti 61 súťažiacich. Okrem mladých 

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

Maďarska a Ukrajiny. Na súťaž žiakov pripravoval PhDr. Šebej, MBA. 

  

-        V dňoch 06. 02. 2018 - 08. 02. 2019 sa v Bzenci (Česko) konala barmanská súťaž Vínny 

coctail cup. Pri príprave miešaného nápoja bolo povinnou zložkou víno. Tento nápoj 

museli pripraviť v časovom limite 7 minút. Zo študentov sa súťaže zúčastnili Vysokai II. 

A, Dobranský IV. B, ktorý sa umiestnil na 6. mieste a Purevdorj Khongorzul III. C. 

Z vyučujúcich na túto súťaž žiakov pripravoval PhDr. Šebej. 

 

-        V dňoch 16. 03. 2019 – 23. 03. 2019 sa konala súťaž v Taliansku v Casargu pod názvom 

Wellnes and zero waste – food and beverage contest. Súťažiaci zostavovali aj podávali 

kompletné trojchodové menu spolu s nápojmi. Školu na tejto súťaži reprezentovali žiaci 

Purevdorj Khongorzul (III. C), Kosťová Helena (IV. C), Leonard Pasierb (IV. A) a 

Olejčuk Tomáš (IV. C) a učitelia  Mgr. Harčariková, PhDr. Šebej a Ing. Bačiková. Na 

súťaž žiakov pripravovali MVDr. Strečková, Mgr. Harčariková, PhDr. Šebej a PaedDr. 

Mojzešová (medovníky). 

 

-        V dňoch 20. - 22. 03. 2019 sa konala juniorská barmanská súťaž na Hotelovej akadémii v 

Košiciach, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy v zložení: Karin Kožlejová  a Mária 

Magdaléna Petrová z III. A triedy. Súťaž prebehla dvojkolovo. Prvý deň, ktorý bol 

zároveň dňom príchodu, si súťažiaci vylosovali poradie v súťaži a písali vedomostný test 

z oblasti stolovania, tovaroznalectva, IBA – Medzinárodnej barmanskej asociácii a tiež 

z oblasti medzinárodných receptúr miešaných nápojov. V silnej konkurencii  Karin 

Kožlejová obsadila prvé miesto. Pre oboch súťažiacich to bola veľmi cenná skúsenosť, 

ktorá ich povzbudila do ďalších súťaží a aktivít. Túto barmanskú súťaž pripravovala Ing. 

Bučková. 

 

-        V dňoch 02. – 04. 04. 2019 sa konal v Slovinskom Blede už 14. ročník medzinárodnej 

barmanskej súťaže „G&T Cup 2019“. Súťaž pozostávala z písania vedomostného testu v 

deň príchodu, z oblasti tovaroznalectva a vedomostí o medzinárodných receptúrach 

miešaných nápojov. Témou tohto ročníka bolo 'Obraz a umenie'. Miešané nápoje sa 

pripravovali k vopred pridelenému umeleckému dielu k obrazom. Našu školu na súťaži 

reprezentovali žiaci: Dominik Dobránsky a Matej Batík (IV. B). Obaja súťažiaci museli 

vytvoriť vlastný fancy drink z priradených spiritov a prezentovať svoje barmanské 

zručnosti pred technickou a chuťovou komisiou. Súčasťou dotvorenia celkového dojmu a 

prezentácie súťažiacich bolo aj vhodné oblečenie a tiež prezentovanie svojho drinku 

a práce pútavým príbehom, samozrejme v anglickom jazyku. Aktívnou účasťou na 

súťažiach podobného typu, žiaci získavajú nové vedomostí, skúsenosti a hlavne nové 

kontakty a priateľstvá. Na súťaž žiakov pripravovali Mgr. Harčariková a PhDr. Šebej, 

MBA. 



 

-        V dňoch 08. - 09. 04. 2019 sa v Šamoríne konala súťaž Vitis Trophée - Majstrovstvá 

someliérov Slovenska Junior, ktorej sme sa taktiež zúčastnili. Už po šiestykrát si študenti, 

pracovníci v gastronómii a someliéri do 21 rokov zmerali sily nielen v teoretických, ale aj 

praktických znalostiach o víne. V pondelok sa konala teoretická časť základného kola, 

ktorá pozostávala z písomného testu a po krátkej prestávke pokračovala 1. praktická časť 

základného kola a to senzorický test, v ktorom súťažiaci rozoznávali odrody vín. Hneď po 

príchode prebehla 2. praktická časť základného kola - servis červeného vína. V priebehu 7 

minút a dekantácia červeného vína. Po skončení praktickej časti nasledovalo odovzdanie 

cien všetkým účastníkom súťaže a vyhlásenie 3 finalistov. Vo finále si 3 najlepší súťažiaci 

zmerali sily v snúbení jedla a vína, servise šumivého vína a v senzorických vlastnostiach 2 

vzoriek vín. Našu školu na tomto zaujímavom podujatí reprezentovali žiačky Katarína 

Petrovčíková (II. A) a Martin Bachura (IV. C). Táto súťaž  priniesla súťažiacim mnoho 

skúseností a zážitkov z oblasti somelierstva. Na súťaž žiakov pripravovala Ing. Vašková. 

 

-        V dňoch 15. - 16. 04. 2019 sa konala súťaž Slovakia barista cup v Piešťanoch, ktorej sa 

zúčastnili dve študentky Mária Magdaléna Petrová (III. A) a Laura Hudáková (II. C), 

kde pripravovali 2 x espresso, 2 x capuccino a 2 x voľný nápoj, ktorého základnou zložkou 

bolo espresso. Druhou disciplínou bola súťaž nastavovania mlynčeka do 10 minút.  

 

            V tom istom termíne sa uskutočnila aj Barkultur Competition junior. Na tejto súťaži 

sa zúčastnili dvaja študenti a to Samuel Mráz (III. B) a Sebastián Zima (V. C). Ich úlohou 

bolo pripraviť miešaný drink z kategórie fizz. V Piešťanoch sa uskutočnil 20. ročník súťaže 

Mladý somelier 2019, na tejto súťaži sa zúčastnili dvaja študenti a to Martin Bachura 

(IV. C) a Miriam Jankurová (II. A). Ich súťažnou úlohou bol písomný test, dekantácia 

červeného vína a priraďovanie vzoriek vína k príslušným odrodám. Žiakov na súťaž 

pripravovali Ing. Vojtková, PhDr. Šebej, Mgr., Ing. Goliašová a Ing. Vašková. Aj napriek 

tomu, že nezískali žiadne z oceňovaných umiestnení, získali cenné skúsenosti. 

 

-        Dňa 16. 04. 2019 sa konala súťaž Košický kuchár pod záštitou Zväzu kuchárov a cukrárov. 

Na tejto súťaži sme sa zúčastnili v kategórii kuchár junior – reštauračný dezert, ktorá je pre 

žiakov SOŠ a mladých kuchárov do 21 rokov. Žiaci pripravovali čokoládový raw dezert 

s parfumovanou espumou, malinovým coulis a dekoráciami z karamelu a čokolády. Tejto 

súťaže sa zúčastnili žiaci Helena Kosťová a Tomáš Olejčuk (IV. C). Súťažiacich 

pripravovala MVDr. Strečková. Žiaci získali 1. miesto a stali sa absolútnymi víťazmi 

v kategórii cukrár junior. Prevažnú časť všetkých gastronomických akcií pripravovali 

študenti IV. D spolu s vyučujúcou MVDr. Strečkovou. 

-        Dňa 29. 04. 2019 sa konal „Bartender Chalange 2018“ v Banskej Bystrici, organizovanej 

firmou Pernod Ricard. Zúčastnili sa jej žiaci III. B triedy Mikula Šimon a Benka Matej. 

Okrem súťaže sa mali možnosť zúčastniť aj  workshopov Bartender Chalange v Banskej 

Bystrici a tak sa mnohému novému priučiť.  

-        Dňa 05. 06.  2019 sa konala súťaž vo varení mačanky  pod názvom ,,Chute Šariša“, v 

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

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

učiteľky Ing. Vojtková a Ing. Mgr. Goliášová. 

-        V dňoch 12. - 13. 06. 2019 sa konal 13. ročník festivalu Four fest v Rimavskej Sobote, 

kde naši študenti súťažili v odboroch barista, somelier a barman. Na tejto súťaži ako baristi 



sa zúčastnili študenti Laura Hudáková (II. C) a Mária Magdaléna Petrová (III. A). Ako 

somelieri reprezentovali našu školu Karin Kožlejová (III. A) a Nikola Šarocká (III. D). 

Ako barmani na tejto súťaži vystúpili Purevdorj Khongorzul (III. C) a Lívia Husovská 

(III. D). Na tejto súťaži sme získali cenu baristu za najlepšie capuccino, ktorú získala 

Mária Magdaléna Petrová. Na túto súťaž pripravovali PhDr. Šebej, Mgr., Ing. Goliašová 

a Ing.Vašková. 

-        Dňa 13. decembra 2018 sa 36 žiakov zo všetkých tried štvrtého a piateho ročníka zúčastnilo 

školského kola Ekonomickej olympiády. Organizátorom bol INESS (Inštitút 

ekonomických a spoločenských analýz), Bratislava. Úlohou žiakov bolo online formou 

zodpovedať na 20 uzavretých otázok v limite 40 minút. Otázky boli zamerané na vývoj 

ekonomického myslenia, makroekonómiu, národohospodárske ukazovatele a trhový 

mechanizmus.  

 Umiestnenie: 

1. miesto – Kamila Tychaničová – V. B, 

2. miesto – Milan Vaščák – V. B, 

3. miesto – Sebastián Zima – V. C. 

       Uvedeným žiakom boli udelené pochvaly od triedneho učiteľa, riaditeľ školy im odovzdal 

diplomy a finančný príspevok na nákup vecných cien (USB kľúče) poskytlo Rodičovské 

združenie pri Hotelovej akadémii v Prešove. 

       Žiačka Kamila Tychaničová zároveň postúpila na krajské kolo, ktoré sa konalo vo februári 

2019 na Prešovskej univerzite.  

 -        V decembri 2018 a v januári 2019  sa žiaci IV. B, V. A, V. B a V. D triedy pod vedením 

Ing. Lipnickej a Ing. Mihálikovej zapojili do celoslovenskej súťaže Finančná olympiáda. 

Organizátorom súťaže je Nadácia Partners, Bratislava. Úlohou žiakov bolo online formou 

zodpovedať na 20 uzavretých otázok v limite 40 minút. Otázky boli zamerané na riešenie 

rozhodnutí týkajúcich sa osobných financií. V marci 2019 žiak Frederik Krivý zo IV. B 

triedy sa zúčastnil II. kola celoslovenskej online súťaže Finančná olympiáda.  

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

má šesť kôl. Každý mesiac dve žiačky zo IV. B triedy (Karolína Čekanová a Zdenka 

Bílková) postupne odpovedali na 25 otázok. V apríli bola súťaž vyhodnotená. Žiačky 

získali certifikát úspešných riešiteľov. 

 

 Aktivity a prezentácia na verejnosti 

-       V septembri naša škola získala osvedčenie a plaketu Ambasádorská škola 

Europarlamentu. Žiaci V. A  F. Mašlejová, J. Tkáč a L. Straková získali titul junior 

ambasádor Europarlamentu.  Učitelia K. Baňas a P. Kuchár získali titul senior 

ambasádor. Na základe týchto titulov majú žiaci aj učitelia možnosť ďalej pracovať 

na  projekte EUROPARLAMENT.  

 

-        V októbri žiaci našej školy absolvovali exkurziu do koncentračného tábora Oswienčim.  



-        23. októbra na hodinách Občianskej náuky prebehla prezentácia Prešovského 

samosprávneho kraja v rámci otvorených dverí VÚC v Prešove.  

 

-        Koncom októbra žiaci piateho ročníka na našej škole zorganizovali simulované 

komunálne voľby  na pozíciu primátora v meste Prešov. Volieb sa zúčastnilo 75 žiakov 

a voľby  prebehli  bez problémov.  

 

-        V novembri na hodine spoločenskovedného seminára žiaci absolvovali diskusiu na 

tému Svetové náboženstvá – Čo nás spája, čo nás rozdeľuje.   

  

-        Žiaci prvého a druhého ročníka v rámci dejepisu a občianskej náuky absolvovali 

otvorené hodiny - Život v židovskom suburbiu.  

 

-        V rámci projektu Prešov číta rád sa konali v našej škole dve besedy so spisovateľmi, v 

dňoch 26. až 28. septembra. Podobne, ako po minulé roky, aj v tomto školskom roku sa 

učitelia stretli so známymi osobnosťami literatúry, Martou Fartelovovou a Kristínou 

Mišovičovou, zase nás navštívil Dado Nagy a priviedol si autorku knihy Mengeleho 

dievča, Veroniku Homolovú Tóthovú. 

 

-        V mesiaci október sa vybraní žiaci pod vedením p. M. Bartka zapojili do 

celoslovenského projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“. Ako partnerská 

škola nám bola v tomto školskom roku pridelená Obchodná akadémia v Hlohovci. 

Témou tohto ročníka bol M. R. Štefánik. Aj takéto akcie pomáhajú viesť žiakov 

k literatúre a podporujú ich záujem o čítanie. 

 

-        V rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja v súlade s myšlienkou na podporu 

regiónu sme premietali film Obchod na korze, p. Bavoľárová pripravila minikvíz, p. 

Bartko zase nástenku k danej téme. 

 

-        Učitelia školy spolupracujú s Prešovskou univerzitou a priebežne sa venujú príprave 

poslucháčov, ktorí v našej škole realizujú pedagogickú prax.  

 

-        Vo februári sme v našej škola zrealizovali simulované študentské voľby na úrad 

prezidenta Slovenskej republiky. Akcia prebehla v spolupráci s kanceláriou úradu 

Ambasádora Europarlamentu v Bratislave. Začiatkom mája žiaci piateho ročníka 

absolvovali on line simulované  voľby do Európskeho parlamentu.  

  

-        Začiatkom apríla Dr. Kuchár absolvoval dvojdňový seminár v Bruseli, ktorý bol 

realizovaný Európskym parlamentom. Absolvovaním semináru účastníci získali 

certifikát Ambasádora Europarlamentu. 

 

-        V uplynulom školskom roku pôsobil v našej škole zahraničný asistent z USA Nathaniel 

Tapsak, ktorý tu bol na Slovensku vďaka grantovému programu, ktorý poskytuje 

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

koordinovala Mgr. Rudá v spolupráci so všetkými vyučujúcimi v sekcii anglického 

jazyka. V septembri sa Mgr. Rudá a Mgr. Šimčíková zúčastnili reprezentačného 

stretnutia všetkých úspešných žiadateľov o granty v rámci všetkých programov, ktoré 

poskytuje Fulbright komisia na Slovensku a v USA. Stretnutia sa zúčastnil aj samotný 

veľvyslanec USA, zamestnanci veľvyslanectva a zástupcovia ministerstva školstva 

z oddelenia medzinárodnej spolupráce. 



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

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

aktivity, ktoré spestrili a obohatili tento deň aj študentom Hotelovej akadémie.  

V rámci sekcie francúzskeho jazyka si žiaci obohatili svoje jazykové vedomosti 

čítaním francúzskej literatúry v príjemnom prostredí v kaviarni. Aktivita sa uskutočnila 

aj s prepojením na akciu Prešov číta rád. Organizovali Mgr. Rozumová a Mgr. 

Šimčíková. 

Sekcia ruského jazyka pripravila videoprezentácie a diskusie o Prešovskom kraji. 

Pripravila Mgr. Hutňanová.  

Sekcia nemeckého jazyka pripravila pre svojich žiakov niekoľko aktivít. Trieda III. C 

sa zapojila do nemeckého projektu Stolpersteine (práca s textom,  aktivity v meste) 

s Mgr. Badžanovou, triedy III. B a III. D si vyskúšali prácu sprievodcov turistov v meste 

Prešov s Mgr. Dupaľovou. Mgr. Iľková pripravila jazykové hry pre triedy V. B a II. D. 

Mgr. Kuchárová sa so  IV. B triedou (2NJ) zúčastnila exkurzie v knižnici v oddelení 

cudzojazyčnej literatúry.  

Sekcia anglického jazyka zorganizovala niekoľko aktivít. Jednou bol jazykový 

zábavno-vedomostný kvíz, ktorý organizačne pripravila Mgr. Szmolková a zapojila sa 

PhDr. Beisetzerová. Druhou aktivitou bola pohybová spoločenská hra, ktorú pripravila 

Mgr. Rudá a moderátorom súťaže bol Nathaniel Tapsak. V rámci piknikového čítania 

sa do Európskeho dňa jazykov zapojila Mgr. Tomková spoločným čítaním diela od W. 

Shakespeara v anglickom jazyku. 

 -    Pri príležitosti Dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja sa vyučujúci 

zapojili do organizácie rôznych aktivít propagujúcich Prešovský región. Jednotliví 

vyučujúci všetkých sekcií venovali vyučovacie hodiny diskusii v danom cudzom jazyku 

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

Najobľúbenejší bol kvíz o Prešovskom kraji, ktorý pre študentov a záujemcov pripravili 

Mgr. Szmolková, Mgr. Kukurová a Mgr. Olejárová. Otázky v kvíze boli z oblasti 

kultúrneho dedičstva Prešovského kraja. Za sekciu nemeckého jazyka Mgr. Dupaľová 

a Mgr. Badžanová pripravili otvorené hodiny v triedach I. D, II. D, III. C a III. D - 

prezentácia, kvíz o Vysokých Tatrách (Mgr. Dupaľová) a kvíz o Európe a puzzle 

o škole (Mgr. Badžanová). 

 

-        V októbri sa žiaci zúčastnili interaktívnej výstavy spojenej s prednáškou pod názvom 

„Od Stalingradu po Berlín“ v Múzeu rusínskej kultúry v Prešove s vyučujúcimi Mgr. 

Kuchárovou, Mgr. Iľkovou a Mgr. Hutňanovou. Mgr. Badžanová zorganizovala 

exkurziu v knižnici P. O. Hviezdoslava s triedou I. D. V novembri 2018 sa vybraní žiaci 

našej školy (úspešní účastníci anglických súťaží) spolu so svojimi učiteľkami PhDr. 

Beisetzerovou a Mgr. Šimčíkovou zúčastnili na anglickom divadelnom predstavení 

PYGMALION (G. B. Shaw) v Košickej Historickej radnici. Návštevu divadla spojili s 

návštevou Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a INFO USA centra a prehliadkou 

historického centra mesta. PK CJ sekcia AJ organizuje túto akciu už tradične a ani 

tentoraz nás nesklamala. Podujatie sa uskutočnilo s podporou Združenia rodičov pri 

Hotelovej akadémii. V decembri študenti II. C triedy spolu s Mgr. Hutňanovou 



navštívili divadelné predstavenia v Štátnom divadle v Košiciach s názvom Ďaďa Váňa. 

21.12.2018 Mgr. Badžanová pripravila zaujímavú aktivitu pre žiakov I. D a II. A triedy 

pod názvom Učenie sa na stanovištiach. 

 

-        Niektorí učitelia sa spolu so žiakmi zapojili svojou aktívnou účasťou do projektu 

Milujem svoje mesto – čistenie mesta v Prešove. 

 

-        Naďalej sme spolupracovali s knižnicou British Council v Košiciach a to nielen 

učitelia AJ ale aj nemeckého jazyka, lebo bola otvorená aj sekcia nemeckého jazyka. 

 

-        6. 9. a 11.9. 2018 – členovia PK telesnej a športovej výchovy (TSV) zorganizovali pre 

žiakov 3. ročníka Branný pretek v stredisku Drienica.  

 

-        17. 9. – 21.9. 2018 členovia PK TSV zorganizovali akciu pod názvom – Bežecký 

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

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

m v teréne.   

 

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

Studničky. 

 

-        1. 4. – 5. 4. 2019 vedúca PK TSV  PaedDr. Frantová  zorganizovala oslavy Svetového 

dňa stolného tenisu. Podujatia sa zúčastnilo 451 študentov a 4 dospelí.  

 

-        13.05. 2019 vedúca PK TSV  PaedDr. Frantová  zorganizovala Astrosow pre žiakov 1. 

a 2. ročníka v prenosnom planetáriu, čo je nafukovacia kupola, ktorá ponúka 

nezvyčajný zážitok pre divákov všetkých vekových kategórií. Hlavnou témou bol 

Vznik a zánik vesmíru, čierne diery, polárne žiary.  

 

-        Plavecký kurz sa uskutočnil 20. – 24. mája v Aquaparku Delňa v Prešove. Zúčastnili sa 

ho žiaci druhého  ročníka. 

 

-        Ing. Miháliková a Ing. Tóthová sa v rámci programu  Erasmus+ zaoberali: 

      prípravou mobility učiteľov, následne sa spolu s ďalšími 6 učiteľmi odboných 

predmetov zúčastnili odbornej týždňovej stáže na Strednej škole gastronómie, 

hotelierstva a lesníctva v Bzenci (ČR), 

      aktivitami zameranými na prípravu mobility žiakov - výber žiakov, stretnutie so 

žiakmi za účelom poskytnutia informácií k mobilite a príprava zmlúv. 

 

-        Mgr. Baňas vypracoval  žiadosť o poskytnutie grantu z nadácie Orange na projekt 

BSIMS –simulátor riadenia podniku. 

 

-        Ing. Lipnická zapojila žiakov V. D triedy v rámci predmetu marketing do projektu 

Kvalita z našich regiónov prostredníctvom informačného panelu a príspevku do 

školského rozhlasu. 

 

-        Ing. Tóthová v rámci predmetu animácia v hoteli pripravila spolu so žiakmi IV. B triedy 

Imatrikuláciu pre prvákov našej školy, akciu Mikuláš v škole a taktiež pre deti 



zamestnancov Hotelovej akadémie Mikulášske posedenie, na tvorbe programu 

participovali aj žiaci IV. C triedy. 

 

-        V mesiaci jún sa žiačka I. Oravcová zo IV. A triedy zúčastnila na Letnej škole pod 

záštitou Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. 

 

-        V rámci predmetu animácia v hoteli žiaci IV. C triedy spolu s Ing. Turčinovou 

zorganizovali Valentínsku poštu vo februári 2019 a v júni žiaci IV. A triedy pod 

vedením MVDr. Mihályovej Deň detí – športový deň pre spolužiakov 1. – 3. ročníka 

našej školy. 

 

-        Vinobranie – Priekopa - v dňoch 13. a 17. 09. 2018 sa sedem žiakov v rámci 

someliérskeho krúžku zúčastnilo vinobrania v dedine Priekopa v okrese Sobrance, kde 

oberali hrozno a následne sa oboznámili s jeho spracovaním a prípravou muštu, zároveň 

im bola vysvetlená celá technológia spracovania hrozna a výroby vína. Podujatia sa 

zúčastnili učitelia p. Krajňák a Ing., Mgr. Goliašová. 

 

-        Prezentácia firmy DEBIC - dňa 19. 09. 2018 sa v našej škole konala prezentácia 

reštauračných dezertov firmy DEBIC. Zúčastnili sa jej vybraní študenti našej školy 

a učitelia PK OTP. Na túto prezentáciu boli pozvaní študenti a učitelia iných odborných 

škôl v Prešove. Účasť na podujatí bola pre nás všetkých nesmiernym obohatením 

a zároveň inšpiráciou do ďalšej práce. Podujatie technicky zabezpečovali kolegyne  

Ing. Bučková a Ing. Vojtková. 

 

-        Deň výživy – 17. 10. 2018 sme si pripomenuli svetový deň výživy krátkym príhovorom 

v školskom rozhlase a ochutnávkou  zdravej desiaty v našom bufete.  

MVDr. Mihályová  a Ing. Bučková pripravili spolu so žiakmi II. B, III. B a IV. A triedy 

pomázanku zo sušeného hrachu so sušenými paradajkami a pomázanku z cvikly so 

syrom na celozrnných rožkoch. V ponuke bolo aj tekvicovo – jablkové pyré a kaša 

z ovsených vločiek s jabĺčkami. Zdravé pochúťky boli ponúkané na stole prestretom 

v jesennom motíve s vyrezávanými ovocnými dekoráciami. 

-        Dňa 24. – 25. októbra 2018 sa konalo úvodné stretnutie a školenie pedagógov v rámci 

odštartovania 4. ročníka súťažno-vzdelávacieho programu Junior Bartender 

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

predstavený program Junior Bartender Challenge pod vedením Ľuboša Rácza 

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

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

Challange. Cieľom školenia na ktorom sa zúčastnili traja učitelia našej školy PhDr. 

Šebej, MBA, Ing. Vojtková, Ing. Goliašová, bolo oboznámiť sa s priebehom 

a fungovaním súťaže, praktickými ukážkami prípravy miešaných nápojov v novom 

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

-        Dňa 21. – 22. novembra sa v Liptovskom Mikuláši konala najväčšia gastronomická 

udalosť roka pre odbornú verejnosť s michelinskými kuchármi Bidfood expo 2018. 

Načerpať inšpiráciu a ďalšie skúsenosti z modernej a zážitkovej gastronómie sa vybrali 

aj učitelia Hotelovej akadémie v Prešove: Ing. Mgr. Goliašová, Ing. Bačiková, 

Mgr. Krompaská, Ing. Vojtková. 

  



-        05. 12. 2018 sa v PKO v Prešove uskutočnil druhý ročník medzinárodnej súťaže Víno 

Vinorum Slovakia. Hlavný organizátor súťaže majiteľ Múzea vín v Prešove požiadal 

našu školu o poskytnutie výpomoci pri organizovaní tejto novovzniknutej súťaže. 

Zabezpečením podujatia bola poverená Ing. Vojtková, ktorá si vybrala potrebný tím 

žiakov. 

  

-        Dňa 08. 02. 2019 sa na našej škole konal baristický kurz Latte art, na ktorom sa 

zúčastnili žiaci našej školy.  V dňoch 11. - 13. 02. 2019 a 13. - 15. 02. 2019 prebiehal 

základný baristický kurz, ktorého sa zúčastnili okrem žiakov aj učiteľky Ing. Vašková 

a Ing. Bačiková. Školiteľom bol zástupca firmy Mussetti Mgr. Peter Krajňák. Po 

realizácii písomnej a praktickej časti získali účastníci certifikát Baristu. 

 

-        Dňa 13. 02. 2019 pri príležitosti sv. Valentína Ing. Bučková so žiakmi II. B triedy 

v rámci predmetu TOB pripravili výstavnú slávnostnú tabuľu na tému Valentínska 

večera.   

 

-        Dňa 28. 02. 2019 sa v priestoroch firmy St. Nicolaus v Liptovskom Mikuláši konalo 

školenie, na ktorom bol predstavený projekt pod názvom „St. Nicolaus young 

bartenders talent“. Zúčastnili sa ho učitelia Mgr. Harčariková, Ing. Bučková a PhDr. 

Šebej, MBA.  

 

-        V rámci cvičení z technológie prípravy pokrmov žiaci 3. ročníka pripravovali v 1. 

polroku bankety na témy: 

        III. A – Predsvadobná večera   

       III. B – Prvá plavba loďou valéria po stredozemnom mori   

       III. C – Western 

       III. D – Srdcom východniar  
V druhom polroku pripravovali recepcie na témy: 

         III. A – Otvorenie modernej ázijskej galérie 

         III. B – Výročie otvorenia Čachtického hradu 

         III. C – Jar v rozkvete 

         III. D – Grécke olympijské hry 

 

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

Témou tohoročného dňa bola „Všeobecné zdravotné pokrytie“. Aj v našej škole sme 

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

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

organizátori ponúkli zdravou desiatou  v školskom bufete počas veľkej prestávky. Túto 

akciu pripravovali učiteľky MVDr. J. Mihályová a Ing. Vašková spolu so žiakmi II. A 

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

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

 

-        Dňa 11. 04. 2019 sme pre zamestnancov školy a bývalých učiteľov – dôchodcov 

v odborných učebniach školy pripravili Deň učiteľov. Túto akciu pripravovali Ing. 

Bačiková a Ing. Kalinová so žiakmi III. C a IV. D triedy. PaedDr. Mojzešová spolu so 

žiakmi II. A triedy pripravila pre všetkých účastníkov darček v podobe perníkového 

svietnika. 



-        Dňa 24. 04. 2019 sa konala prednáška o pive pre žiakov tretieho ročníka. Prezentáciu 

realizovala firma Cerves Sario, kde študenti nadobudli teoretické vedomosti a praktické 

zručnosti o výrobe, ošetrovaní a čapovaní piva. 

 

-        V dňoch 07. - 08. 05. 2019 sa konal carvingový kurz, na ktorom sa zúčastnili vybraní 

žiaci našej školy a z vyučujúcich Mgr. Krompaská, Ing. Bučková a Ing. Turčinová. 

Tento kurz prebiehal pod vedením pána Procházku a jeho kolegov. Na tomto kurze sa 

naučili základy vyrezávania ovocia a zeleniny. Zúčastnení študenti a učitelia sa naučili 

trpezlivosti pri tejto precíznej a kreatívnej práci. Po ukončení tohto kurzu všetci 

zúčastnení dostali certifikáty. 

 

-        V dňoch 20. -22. 05. 2019 sa konal someliersky kurz pod vedením Ing. Beáty 

Vlnkovej, ktorá je prezidentkou Asociácie someliérov SR. Tento kurz zahŕňal 

teoretické vedomosti a praktické zručnosti z oblasti vinohradníctva a vinárstva na 

Slovensku. Tohto kurzu sa zúčastnili študenti našej školy a  Mgr., Ing. Alena Goliašová, 

kde po absolvovaní písomnej a praktickej časti získali certifikát Someliéra. 

 

-        V dňoch 13. - 14. 06. 2019 sa tak ako každý rok konal ďalší ročník medzinárodnej 

vinárskej súťaže „MUVINA“. Toto podujatie organizuje Múzeum vín v Prešove. 

Každoročne na podujatí participujú žiaci našej školy s pedagogickým dohľadom, tohto 

roku konkrétne s Ing. Vaškovou. 

 

-        Výchovná poradkyňa uskutočnila vo všetkých triedach prvého ročníka besedu na tému 

Adaptácia, adjustácia na nové prostredie. 

 

-        V uplynulom školskom roku sme pokračovali v spolupráci na projekte Dokument na 

kolesách, v rámci tohto projektu sa v novembri zúčastnili žiaci I. A a I. D triedy 

premietania filmu Biomasaker a následne besedovali s autormi dokumentu 

o laureátoch ceny Biela vrana, ktorí sa postavili proti nespravodlivosti vo svojom okolí, 

pre ďalších žiakov boli premietnuté filmy Xenofóbia a Na hranici, po projekcii ktorých 

nasledovala diskusia o naliehavých problémoch súčasnej spoločnosti.  

 

-        V októbri boli piatakom poskytnuté informácie o portáli istp.sk – Internetový 

sprievodca trhom práce, kde môžu získať informácie o voľných miestach, vyžadovanej 

kvalifikácii, o mzdách v odbore aj v regiónoch Slovenska. V novembri bolo 

zorganizované stretnutie so zástupcami vybraných fakúlt Prešovskej univerzity, 

Podnikovohospodárskej fakulty EUBA, VŠE v Prahe, s pracovníčkou firmy 

Interstudies, ktorá propagovala možnosti štúdia v zahraničí a so zamestnancom firmy 

T-Systems v Košiciach, ktorý informoval o možnostiach duálneho pomaturitného 

štúdia podporovanom ich firmou. Pracovníčka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

informovala o právach a povinnostiach budúcich absolventov po skončení štúdia na 

strednej škole a zároveň aj o možnostiach pracovať v zahraničí. V decembri žiaci IV. B 

a IV. C navštívili v Košiciach veľtrh práce a vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí 

ProEduco. 

  

-        V marci bola v spolupráci s Úradom práce, soc. vecí a rodiny zorganizovaná prednáška 

o uplatnení sa na pracovnom trhu v Nemecku pre vybraných žiakov 4. a 5. ročníka. 

  



-        V máji sa v spolupráci s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove žiaci 3. a 4. ročníka 

zúčastnili prednášky Americký sen Michala Bosáka o slávnom rodákovi z východného 

Slovenska. 

  

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

Bratislava. V spolupráci s touto organizáciou sa naša škola zapojila do dvoch 

programov, ktoré sú vedené formou krúžku. Program JA Online ekonómia a podnikanie 

vedie Ing. Tóthová, PhD. a program JA Viac ako peniaze vedie Ing. Lipnická. 

  

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

uskutočnilo vstupné testovanie, v ktorom testovaní žiaci dosiahli v priemere viac ako 

50 % úspešnosť. V týchto programoch žiaci počas celého školského roka pracujú 

s online učebnicou a v rámci programu Viac ako peniaze riešia aj prípadové štúdie 

zamerané na osobné financie. Začiatkom mája 2019 sa uskutočnilo výstupné testovanie 

žiakov v obidvoch programoch. Žiaci, ktorí úspešne absolvovali výstupný tesť 

(minimálne 75 % úspešnosť) a splnili aj ďalšie podmienky, získali certifikát 

o absolvovaní kurzu.  

 

V októbri 2018 Ing. Lipnická sa zúčastnila pracovného stretnutia učiteľov vyučujúcich 

program JA Viac ako peniaze, organizovaného neziskovou organizáciou JA Slovenko, 

Bratislava. 

 

-        Dňa 12. októbra 2018 sa žiačky Eliška Buková a Katarína Balogová z V. D zúčastnili 

workshopu Dni kariéry -  Career Day v Košiciach. Organizátorom bola JA Slovensko, 

Bratislava v spolupráci s AT&T, Košice. Workshop bol zameraný na všeobecné 

princípy úspešného budovania kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou 

uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. 

 

-        Dňa 15. októbra 2018 sa žiaci IV. B a V. B triedy, zapojení do krúžku Viac ako peniaze, 

zúčastnili webinára na tému Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti. Webinár 

organizovala nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko, Bratislava. Pozostával 

z dvoch prezentácii. V prvej vystúpila pani Eva Pongrácz z Národohospodárskej fakulty 

Ekonomickej univerzity v Bratislave. Žiaci sa dozvedeli čo je to sociálne podnikanie, 

akú formu môže mať a legislatívne riešenie. V druhej prezentácii pani Eva Záhorcová 

z Kaviarne Radnička, Občianske združenie inklúzia v Bratislave oboznámila 

s fungovaním chránenej dielne. 

-        Dňa 19. novembra 2018 pre žiakov piateho ročníka v rámci tzv. informatívneho dňa bol 

pripravený workshop na tému Finančná gramotnosť v praxi. Lektorkou bola pani 

Krompaská z Nadácie Partners.  

-        Obnovili sme zber a separáciu plastov, papiera, použitých bateriek, led žiariviek a 

vrchnáčikov z plastových fliaš. 

 

-        Vypracovali sme projekt, ktorý iniciovala ŽIVICA – centrum enviromentálnej a etickej 

výchovy na tému Klíma nás spája. Hlavným cieľom projektu bolo získať financie, 

vedomostí a zručnosti, ktoré by boli využité pri revitalizácii našej školskej záhrady. 



-        V spolupráci s občianskym združením Priatelia Zeme sme pripravili výstavu 

o odpadoch. V priestoroch školského bufetu sme nainštalovali panely o vzniku 

odpadov, o recyklácii odpadov,  o kompostovaní a skládkovaní odpadov, o triedenom 

zbere odpadov. 

 

-        So žiakmi III. A triedy sme sa zúčastnili filmového festivalu Hory a mesto. 

 

-        Spolu s koordinátorkou drogovej prevencie sme v rámci mesiaca boja proti závislostiam  

iniciovali výzvu stop používaniu mobilov v školskom bufete.  

 

-        Pre žiakov III. B triedy sme v spolupráci s RCOP v Prešove pripravili  pri príležitosti 

medzinárodného dňa hôr prednášku o pohoriach Čergov a Slánske vrchy.  

 

-        So žiakmi IV. B triedy sme sa zúčastnili filmového festivalu Envirofilm.  

 

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

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

prostredníctvom testu určil svoju ekostopu. 

 

-        Reagovali sme na výzvu Centra environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA a zapojili 

sme sa do projektu Záhrada, ktorá učí 2019.  

 

-        Vo februári sme pripravili besedu pre žiakov IV. B triedy o jedinečnej prírodnej 

rezervácii Dubnícke bane. Prezentáciu a kvíz s hodnotnými cenami zrealizovali 

pracovníci spoločnosti Slovenské opálové bane s.r.o. 

 

-        V apríli sme v školskej záhrade vykonali priebežné jarné úpravy. So žiakmi V. C triedy 

sme vyhrabali a vyčistili školskú záhradu.  

 

-        Pri príležitosti Dňa ZEME sme aktualizovali ekopanel. Zamerali sme sa na propagáciu 

maloplošných chránených území v Prešovskom kraji. 

 

-        Už tradične, počas ústnych maturitných skúšok,  organizovala Iniciatíva Kresťania v 

Prešove a kresťanské spoločenstvá v spolupráci s mestom Prešov 3. ročník 

celomestského festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti „Milujem svoje mesto - 

Milujem svoj kraj 2019“, ktorého cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri úprave a 

skrášlení Prešova. Záštitu nad akciou prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea 

Turčanová a predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD. V dňoch 20.05. – 23.05.2018 

sa aj naši žiaci prvého ročníka zapojili do tohto projektu. Každé ráno sme sa stretli na 

školskom parkovisku, kde nás koordinátori informovali o dennom programe.  Skupinka 

žiakov upratovala okolie našej školy, vyhrabávali trávniky, zametali, pleli, orezávali 

kríky v školskej záhrade, obrusovali a maľovali zábradlie pri našej hale. Časť žiakov 

spolu s vyučujúcimi upratovali blízky skatepark, či okolie cyklistického štadiónu. 

Počasie nám tohto roku prialo menej ako po iné roky a naša snaha i potenciál nemohli 

byť naplno využité.  

 

-        Absolvovali sme aktualizačné vzdelávanie s názvom: Možnosti rozvoja 

enviromentálnej gramotnosti žiakov v základných a stredných školách. Toto školenie 



nám ponúklo výbornú prezentáciu o význame vody pre našu planétu. Žiakom tretieho 

ročníka sme ju premietli a následne o nej viedli diskusiu. So žiakmi štvrtého ročníka 

sme si na hodinách geografie pozreli časť filmu „Je s nami koniec“, kde sú zmapované 

ekoaktivity Leonarda Di Capria v rôznych častiach sveta. 

 

-        V júni sme zrealizovali zber papiera v našej škole, ktorý sme následne vymenili za 

hygienické servítky a toaletný papier. 

 

-        V marci pripravila p. Štofaňáková z CPPPaP interaktívnu prednášku o obchodovaní 

s ľuďmi pre žiakov tretieho ročníka. Tieto prednášky sú zvyčajne realizované formou 

viacerých blokov, no z objektívnych príčin sme ju tohto roku pripravili v jednoduchšej 

forme. 

 

-        Žiaci štvrtého ročníka mali prednášku o komunikácii a riešení konfliktov. Ide 

o zaujímavú formu nácviku komunikačných zručností používaním asertívneho prístupu. 

 

-        V závere školského roka si žiaci prvého a druhého ročníka pozreli  dokumentárny film 

s názvom Katka. Ide o film, ktorý hovorí o živote drogovo závislej mladej ženy 

a dokumentuje priebeh i fyzické či psychické zmeny jej osobnosti počas užívania 

rôznych druhov drog. Pred prezretím filmu sú žiaci oboznámení so základnými 

informáciami o škodlivosti užívania drog a počas filmu im priebežne koordinátor 

komentuje a vysvetľuje protidrogovú tematiku. 

 

-        V septembri - 21. 9. 2018 sa uskutočnila finančná zbierka Biela pastelka. Realizovali ju 

členovia ŽŠR.  

 

-        Ďalšou akciou bola Imatrikulácia 2018 v PKO – 15. 11. 2018. S organizáciou akcie 

pomohla koordinátorka ŽŠR Mgr. Z. Bavoľárová. 

 

-        Členovia ŽŠR reagovali aj na výzvu organizácie Unicef a zapojili školu i verejnosť do 

vianočnej zbierky Úsmev ako dar – 13. 12. 2018. 

 

-        V rámci spolupráce so SOŠ dopravnou, Konštantínova ul. oslovila koordinátorka ŽŠR 

žiakov HA, aby podporili darcovstvo krvi organizované spomínanou školou – 11. 12. 

2018.     

 

-        15. 2. 2019 ŽŠR zorganizovala každoročnú akciu Valentínska kvapka krvi. Vzácnu 

tekutinu darovalo 31 žiakov z HA a v spolupráci so SOŠ dopravnou 5 žiaci a asi 20 

darcov bolo zo SOŠ lesníckej. 

 

-        Členky ŽŠR Mia Tarcalová, Erika Tkáčová, Bianka Šťastná a Timea Suchárová 

esteticky vyzdobili v predvianočnom období školský bufet a ponúkali v ňom svojim 

spolužiakom vianočný punč. 

 

-        14. 5. 2019 sa škola zapojila do zbierky Úsmev ako dar. S jej realizáciou pomohli 

žiačky II. A – B. Bodokiová, A. Petrušková, S. Mašľárová a M. Jankurová. 

  

 



 

PREZENTÁCIA  NA  VEREJNOSTI 
 

  -        Vybraní učitelia a žiaci prezentovali našu školu a študijný odbor na stretnutiach rodičov 

žiakov 9. ročníka v základných školách prešovského okresu a v meste Prešov.  

 

-        Dňa 08. 11. 2018 bol sprievodným podujatím Eurocupu „Deň otvorených dverí Hotelovej 

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

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

návštevníkom ukážky svojich odborných zručností a prezentovali možnosti odbornej praxe na 

Slovensku i v zahraničí. Na odborné zručnosti žiakov pripravovali učitelia: ovocné smoothie 

a zdravá výžíva – Ing. Bučková, flambovanie – Mgr. Jankaničová, zdobenie perníkov – PaedDr. 

Mojzešová, miešané nápoje – Bučková, someliéri – Goliašová. Úpravu priestorov na 

workshopy, výstavy a ochutnávky počas DOD zabezpečovali: Ing. Bučková, Ing. Mgr. 

Goliašová, PhDr. Šebej, MBA a učiteľky z PK ekonomických predmetov. 

 

-        Dňa 29. novembra  2019 sa organizovala recepcia pre Sloníčatá (Detský domov Slon 

v Šarišských Michaľanoch), ktorá sa konala v priestoroch PKO. Technologickú časť 

zabezpečovali Mgr. Krompaská, Ing. Bačiková a MVDr. Strečková. Servis zabezpečovali 

kolegyne Ing. Vašková a Ing. Bučková spolu so žiakmi štvrtého ročníka. 

-        05. 12. 2018 sa konala recepcia na gréckokatolickej fakulte – seminár o náboženstve 

cestovného ruchu, aktivitu zabezpečovala Ing. Turčinová so  žiakmi IV.B triedy. 

-        16. 01. 2019 realizovali členovia PK OTP recepciu pre zamestnancov ÚPSK v našich 

zrekonštruovaných priestoroch. Technologickú časť zabezpečovali PaedDr. Mojzešová, Ing. 

Bačiková a MVDr. Strečková a externý učiteľ Mgr. Gajdoš. Servis zabezpečovali učiteľky Ing. 

Vašková a Ing. Bučková. Akciu pomáhali zabezpečiť žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka 

a veľkou mierou sa pri organizovaní akcií podieľala IV. D trieda. 

-        23. 01. 2019  sa v priestoroch našej školy konal večierok pre zamestnancov ZUŠ Mikuláša 

Moyzesa, ktorý v spolupráci so zamestnancami Florianky zabezpečovali žiaci  IV. A triedy pod 

vedením MVDr. Mihályovej.  

-        V dňoch 23. – 27. 01. 2018 žiaci Vanda Fertaľová, Júlia Onofrejová (IV. B) a Adam 

Piskura, Samuel Mráz (III. D) pod vedením Mgr. Harčarikovej a PhDr. Šebeja, MBA 

zabezpečovali catering na výstavisku Incheba v Bratislave na podujatí  

ITF Slovakia pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.  

-        Dňa 27. 02. 2019 učiteľky Mgr. Ing. Goliašová a Ing. Vojtková spolu so žiakmi pripravovali 

recepciu - benefičný koncert Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove v priestoroch 

DJZ. 

-        V dňoch 20. 03. 2019 – 23. 03. 2019 sa uskutočnila prezentácia našej školy v meste Krakov v 

Poľsku. Túto akciu sme zabezpečovali s vybranými žiačkami druhého a štvrtého ročníka a za 

učiteľov sa jej zúčastnili Mgr. Krompaská – pripravovala slávnostnú tabuľu a cukrovinky a Ing. 

Maťašová  - pripravovala prezentáciu o našej škole. PhDr. Mojzešová pripravovala medovníčky 

ako prezenty.  

 



-        Dňa 18. 06. 2019 sme zabezpečovali catering na akcii PSK pod názvom „Catching up region“ 

v Múzeu soli na Solivare. Obed a coffee breaky pripravovali MVDr. Strečková, Mgr. 

Harčariková a Mgr. Gajdoš so študentami. Celodennú starostlivosť o hostí a podávanie obeda 

zabezpečovali študenti našej školy pod vedením PhDr. Šebeja a Mgr., Ing. Goliašovej.  

-        Dňa 20. 06. 2019 realizovala naša škola raut pri príležitosti oceňovania „Najlepší učiteľ 

a najlepší žiak PSK za rok 2018“ organizovaného ÚPSK v priestoroch DJZ. So žiakmi toto 

podujatie zvládli učitelia za technologickú časť PaedDr. Mojzešová, MVDr., Mgr. Mihályová 

Servis mali na starosti kolegovia Ing. Bučková. Ing. Vašková a Mgr. Jankaničová. Na tomto 

podujatí bola ocenená aj učiteľka našej školy MVDr. Strečková Angela, k čomu jej srdečne 

blahoželáme. 

ODBORNÉ  EXKURZIE 

-       Mgr. Badžanová bola so žiakmi I.D na návšteve v Knižnici Pavla Országha 

Hviezdoslava a tiež na exkurzii na PU v Prešove, kde absolvovali prednášku Úvod 

k rečníckemu štýlu so IV.B v rámci vyučovania. 

 

-        Mgr. Bavoľárová  v rámci hodín dejepisu absolvovala so žiakmi I. C a III. D triedy 

Výstavu mestských listín a dokumentov. 

 

-        Sestra Jana so žiakmi na hodinách náboženstva absolvovala návštevu konkatedrály 

svätého Mikuláša v Prešove.   

 

-        V druhom polroku školského roka 2018/2019 sa žiaci jednotlivých tried pod vedením 

rôznych učiteľov zúčastnili: 

     exkurzia v knižnici P. O. Hviezdoslava a Bosákovej banky – Mgr. Borodáčová, 

     exkurzia v Šarišskej galérii v Prešove (Andy Warhol) – I. B, I. C – Mgr. Kuchárová,  

     exkurzia Praha – II. C – Mgr. Hutňanová, Mgr. Dupaľová, 

     exkurzia Hodina v knižnici – IV. D, III. C – Badžanová, 

     exkurzia – Nemčina v Prešove – I. D, II. A – Badžanová, 

     exkurzia Pamätihodnosti mesta Prešov – III. A – Mgr. Iľková, 

     návšteva Ruského centra na PU + prednáška o Rusku – I. B, I. C – Mgr. Kuchárová, 

     otvorená hodina v Okresnej knižnici P. O. Hviezdoslava – oddelenie cudzojazyčnej 

literatúry – V. D – Mgr. Kuchárová, 

     cestopisná prezentácia New York – Mgr. Olejárová, 

     exkurzia Francúzsko – Azúrové pobrežie, Monaco a Taliansko – Mgr. Rozumová, 

PhDr. Maťašová. 

 

-        Mgr. Korbová pripravila a zrealizovala turisticko-poznávaciu exkurziu do Nízkych 

Tatier, kde vystúpili na Kráľovu hoľu.  

 

-        V rámci krúžku: Vlakom i peši nielen po Slovensku Mgr. Korbová so žiakmi navštívila 

predvianočnú Viedeň a Budapešť.  

 

-        V rámci krúžku: Vlakom i peši nielen po Slovensku sme so žiakmi V. D Mgr. Korbová 

zrealizovala  turisticko-poznávaciu exkurziu do Vysokých Tatier, kde sa účastníci prešli 

po trase Starý Smokovec – Zamkovského chata a späť.  



-        Počas prijímacích skúšok sme zrealizovali so žiakmi IV. B triedy turisticko-poznávaciu 

exkurziu do  Vysokých Tatier (Mgr. Korbová, Ing. Kuchárik) a počas druhého dňa 

prijímacích skúšok sme so žiakmi IV. A triedy navštívili pohorie Bachureň (Mgr. 

Korbová, MVDr. Mihályová). Žiaci spoznali jeho najtypickejšie a najatraktívnejšie 

miesta: Lačnovský kaňon, Vrátnicu a Kopytovskú dolinu. V úvode turistiky sme si 

zopakovali základné teoretické vedomosti o chránených územiach Slovenska. 

 

-        Ing. Miháliková a Ing. Turčinová sa zúčastnili odbornej exkurzie so žiakmi IV. C triedy 

v hoteloch Kempinski, Crocus a TIC na Štrbskom Plese. 

 

-        PhDr. Maťašová spolu s Mgr. Rozumovou zrealizovali zahraničnú exkurziu do Viedne 

so žiakmi 2. - 5. ročníka. 

 

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

zorganizovali odbornú exkurziu s V. C triedou – navštívili hotel  Carlton v Bratislave 

a  divadelné predstavenie Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch na Novej scéne 

SND. 

 

-        Ing. Kolenková zabezpečila exkurziu v rámci predmetu HGM so IV. A triedou v hoteli 

Carpe Diem v Prešove. 

 

-        Žiaci  4. ročníka s vyučujúcimi predmetov HGM a ANH absolvovali v rámci 2. polroka 

odborné exkurzie v hotelových a gastronomických zariadeniach, cestovných 

kanceláriách a  agentúrach, konkrétne:   

Ing. Kuchárik, Ing. Tóthová - IV. B a Ing. Kolenková – IV. A – hotel Doubletree by 

Hilton a McDonald´s Košice, 

Mgr. Baňas, Ing. Turčinová – IV. C - McDonald´s, hotel Yasmin Košice, 

Ing. Kalinová – IV. D - McDonald´s, hotel Belier Prešov, 

Ing. Turčinová -  IV. C - CK Globtour Prešov, 

Ing. Tóthová - IV. B - Mestské informačné centrum, CK Franka Tour Prešov,              

Ing. Lipnická - SCR - IV. B - sprievodcovská činnosť v meste Prešov, Šarišská galéria 

Prešov, cestovná agentúra Travel Prešov. 

 

-        V priebehu mesiaca október sa študenti druhého ročníka zúčastnili exkurzie v pivovare 

Šariš, čím si  rozšírili poznatky z preberaného učiva tematického plánu o výrobe 

a servise piva. Na tejto exkurzii s jednotlivými triedami sa zúčastnili učitelia, ktorý 

vyučujú predmet TOB. Organizačne túto exkurziu zabezpečila Ing. Vašková a Mgr. 

Kukurová. 

 

-        18. 12. 2018 sa uskutočnila exkurzia v Múzeu vín pod vedením Ing. Vojtkovej. 

Zúčastnili sa jej študenti II. A triedy, ktorí si obohatili svoje vedomosti o výrobe 

a servise bielych, červených a šumivých vín. 

 

-        18. 01. 2019 sa žiaci II. D triedy pod vedením Mgr. Jankaničovej zúčastnili exkurzie 

v Múzeu vín, ktorí si obohatili svoje vedomosti o výrobe a servise bielych, červených 

a šumivých vín. 

 

-        Zorganizovali sme pre žiakov turisticko-poznávaciu exkurziu do národného parku 

Nízke Tatry, kde sme vystúpili na Kráľovu hoľu. Na najvyššom bode sme sa občerstvili 

a zopakovali si vedomosti o chránených územiach Slovenska. Výhľady sme mali 



nádherné, dovolili nám pomenovať geomorfologické celky v miestnej i vzdialenejšej 

krajine. 

 

-        V marci sme so žiakmi V. D triedy navštívili národný park Tatry, kde sme sa prešli po 

náučnom chodníku zo Smokovca na Zamkovského chatu. 

 

-        V máji, počas prijímacích pohovorov, sme zrealizovali so žiakmi IV. B triedy turisticko-

poznávaciu exkurziu do Vysokých Tatier (Mgr. Korbová, Ing. Kuchárik) a počas 

druhého prijímacieho konania sme so žiakmi IV. A triedy navštívili pohorie Bachureň 

(Mgr. Korbová, MVDr. Mihályová). Žiaci spoznali jeho najtypickejšie a 

najatraktívnejšie miesta: Lačnovský kaňon, Vrátnicu a Kopytovskú dolinu. V úvode 

turistiky sme si zopakovali základné teoretické vedomosti o chránených územiach 

Slovenska. 

 

-        V júni žiaci I. A, I. B a II. A triedy spolu so svojimi vyučujúcimi absolvovali poznávaciu 

vychádzku po národnej prírodnej rezervácii Šarišský hradný vrch, ktorá je zaradená 

do najvyššieho stupňa ochrany prírody.  

  

  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika: 

A) Dlhodobé 

1. Na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sme vypracovali projekt pod 

názvom "Zvyšovanie počtu žiakov na praktickom vyučovaní v Hotelovej akadémii Prešov". 

Projekt bol schválený a pred koncom školského roka sme začali s jeho realizáciou, ktorá 

potrvá 18 mesiacov. Cieľom projektu sú rekonštrukčné stavebné úpravy odborných učební a 

ich vybavenie novou technikou a technológiami, výstavba nových šatní pre žiakov a 

rekonštrukcia vstupných priestorov školy.  

B) Krátkodobé 

1. V rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 - 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov nám bol schválený grant na realizáciu projektu 

"Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce". 

C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty: 

1. Projekt, ktorý iniciovala ŽIVICA - centrum environmentálnej a etickej výchovy na tému 

"Klíma nás spája". Hlavným cieľom projektu bolo získať finančné prostriedky, vedomosti a 

zručnosti, ktoré by boli využité pri revitalizácii našej školskej záhrady. 

2. Žiadosť o poskytnutie grantu z Nadácie Orange na projekt BSIMS - simulátor riadenia 

podniku.  



§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V uplynulom školskom roku v tunajšej škole nebola vykonaná inšpekcia.  

 

§ 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, kultúrne i spoločenské podujatia pre verejnosť.  

     Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou sa z roka na rok zlepšuje aj 

vďaka projektom spolufinancovaným z Európskej únie.  

     Celkové vybavenie učební v škole sa zlepšilo a postupne sa naďalej vylepšuje. Potrebné 

však bude dokončiť výmenu okien, zatepliť a zrekonštruovať fasádu a strechu na niektorých 

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

naplniť po realizácii schváleného projektu v rámci programu IROP a za finančnej podpory 

zriaďovateľa.   

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

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

učebníc cudzích jazykov. Niektoré učebnice a učebné pomôcky sme zakúpili z vlastných 

zdrojov a zo zdrojov PSK.  

 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

Použité zdroje zo štátneho rozpočtu počas školského roku 2018/2019: 



 - zdroje čerpané v období 9 – 12/2018: 

škola     680 115 EUR 

 školská jedáleň       5 362 EUR 

Spolu     685 477 EUR 

  

 - rozpočtové zdroje čerpané v období 1 – 8/2019: 

škola             1 143 889 EUR 

školská jedáleň       4 833 EUR 

Spolu             1 148 722 EUR 

  

 - celkom použité zdroje zo ŠR za školský rok 2018/2019: 

škola      1 824 004 EUR 

školská jedáleň         10 195 EUR  

Spolu      1 834 199 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 (387 z vydaných 522) sme do rozpočtu školy 

získali v šk. roku 12 384 EUR. Tie boli použité na odmeny pre vedúcich záujmových 

krúžkov – 9 084 EUR (73,35 %) a 3 300 EUR (26,65 %) 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 

- 10 800 EUR – na výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz, 

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

zabezpečenie, 

- 900 EUR – zisk z podnikateľskej činnosti, 

 

      V uplynulom školskom roku zriaďovateľ školy Prešovský samosprávny kraj pridelil škole 

finančné prostriedky na kapitálové výdavky: 

-        30 000 € na rekonštrukciu spadnutého plota 



-        3 500 € na valcový žehlič bielizne 

-   100 000 € na rekonštrukciu a zateplenie administratívnej budovy školy  

-                5 000 € na preložku existujúceho pripojovacieho plynovodu 

-             50 000 € na zateplenie športovej haly 

-       2 000 € na vykonanie archeologického výskumu 

-     30 000 € na nákup auta 

-   330 000 € na odkúpenie 2. časti športovej haly 

 

§ 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 2018/2019 sa zúčastnilo zahraničnej praxe organizovanej školou spolu 52 

žiakov v SRN, Francúzsku, Švajčiarsku, Grécku, na Cypre a v Taliansku. Okrem týchto riaditeľ 

školy umožnil vykonať prax v zahraničí ďalším žiakom, ktorí si ju zabezpečili sami. 

     Po skončení štúdia škola umožňuje absolventom uchádzať sa o štúdium na vysokých školách 

so zameraním na cestovný ruch, hotelový a gastronomický manažment a im príbuzné odbory, 

ako aj o štúdium cudzích jazykov na pedagogických a filozofických fakultách. 

     Základným cieľom je vytvárať funkčnú školu podľa požiadaviek doby tak, aby vychovávala 

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

trhu práce a ktorí dokážu zachytiť vývoj svojho odboru. 

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

ako aj splniť výstupné štandardy vedomostí v oblasti: 

- všeobecného vzdelania, 

- odborného vzdelania, 

- návykov a zručností, 

- kvality osobnosti žiakov. 

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

študijný odbor 63-23K hotelová akadémia vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu päťročných 

študijných odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Poslanie školy vyplýva aj z 

komplexnej analýzy školy.  



     Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na 

povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k 

dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, 

sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.  

     Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a 

vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, 

emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho 

správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj 

rozvoj a tvorivosť.  

     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, 

  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 2017/2018 škola obsadila 

7. miesto v PSK a 45. miesto v SR. 

  

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

ostatných predmetov.  

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Uplatnenie absolventov 

Počet absolventov 114 

Prijatí na VŠ 64 

Prijatí na NŠ/PMŠ 0 

Nastúpili do zamestnania 42 

Evidovaní na ÚPSVaR 2 

Nezistení 6 

 

      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 19 1 Mgr. Lucia Rudá 

Baristický krúžok 33 1 Ing. Veronika Vojtková 

Barmanský krúžok I. 34 1 Ing. Lucia Bučková 

Barmanský krúžok II. 27 1 PhDr. Marek Šebej, MBA. 

Bedminton pre začiatočníkov 15 1 PaedDr. Peter Kuchár 

English for Success 13 1 Mgr. Zuzana Szmolková 

Florbalový krúžok 13 1 PaedDr. Martina Frantová 

Formovanie postavy 20 1 PaedDr. Martina Frantová 

Francúzske divadlo - FJ kreatívne 17 1 Mgr. Martina Šimčíková 

Futsal, Frisbee, Basketbal 16 1 Mgr. Milan Pažický 

Gastronomický krúžok 21 1 MVDr. Angela Strečková 

Kultúra a umenie v Prešove 13 1 Mgr. Svetlana Kuchárová 

Medovníkarský krúžok 22 1 PaedDr. Gabriela Mojzešová 

Mladý novinár 12 1 Mgr. Zuzana Bavoľárová 

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

Ruština trochu inak 13 1 Mgr. Ingrid Hutňanová 

Someliérsky krúžok 15 3 Ing., Mgr. Alena Goliášová 

Svet tradičnej a modernej kuchyne 20 1 Mgr. Ľudmila Krompaská 

Viac ako peniaze 12 1 Ing. Mária Lipnická 

Vlakom i peši nielen po Slovensku 18 1 Mgr. Oľga Korbová 

Volejbal a športové hry 18 1 Ing. Ján Kuchárik 

Všeličo o slovenčine 14 1 Mgr. Zuzana Bavoľárová 

Záver 

Vypracoval: MVDr. Jozef Šenko 

V Prešove, 27. októbra 2019 

 

 

 

 



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

Prešov za školský rok 2018/2019 bola prerokovaná a odsúhlasená na zasadnutí: 

- Pedagogickej rady školy dňa 29. 10. 2019 bez pripomienok. 

- Rady školy pri Hotelovej akadémii Prešov dňa 29. 10. 2019 bez pripomienok. 

Odbor školstva ÚPSK schválil správu dňa 31. 10. 2019 bez pripomienok. 


