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Základné identifikačné údaje o škole: 
 

Názov školy: Hotelová akadémia 

Adresa školy: Mikovíniho 1, 831 02  Bratislava 

Telefónne číslo: 02/442 511 71 

Fax: 02/442 543 00 

Internetová adresa: https://hamikoviniho.edupage.org/ 

E-mailová adresa: zha@zha.sk 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľka školy Ing. Katarína Biela 

zástupca riaditeľky školy  Mgr. Katarína Kučerová 

zástupca riaditeľky školy  Mgr. Jana Bachratá 

zástupca riaditeľky školy Ing. Oľga Žikavská 

vedúca ŠJ Jolana Pokorná 

 

Rada školy 

Rada školy pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava bola ustanovená v 

zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 4. 05. 

2016 a svoju činnosť mala skončiť 3. 05. 2020. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s epidémiou Covid – 19 Rada školy pri Hotelovej 

akadémii, Mikovíniho 1 pracovala v pôvodnom zložení do októbra 2020. 

Členovia rady školy 

 

Meno a priezvisko P. č. Funkcia Zvolený (delegovaný) za Do /od 

Ing. Adriana Vydrová 1. predseda pedagogických zamestnancov 01. 09. 2018 

Martin Henc   2. člen rodičov 04. 05. 2016 

Zuzana Zajíčková 3. členka rodičov 04. 05. 2016 

Darina Sýkorová 4. členka nepedagogických zamestnancov 04. 05. 2016 

Mgr. Magdaléna Ochabová 5. podpred

seda 

pedagogických zamestnancov 01. 10. 2018 

Ing. Zuzana Dúžeková 6. členka SZCK 17. 5. 2018 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 7. člen zriaďovateľa – BSK 17. 5. 2018 

Ing. Zuzana Rattajová 8. členka zriaďovateľa – BSK 17. 5. 2018 

Eva Matejovičová 9. členka zriaďovateľa – BSK           2018 

Katarína Novotná 10. členka rodičov  01. 7. 2018 

Filip Hamada 11. člen žiakov  06. 5. 2018 
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Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2019/2020 

 

 

RŠ HA  v školskom roku 2019/2020 ako  iniciatívny,  poradný a kontrolný 

samosprávny orgán presadzovala verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických 

zamestnancov a ostatných zamestnancov  v oblasti vzdelávania a výchovy HA  a vyjadrovala  

sa k činnosti a riadeniu školy. Predsedníčka RŠ HA sa pravidelne zúčastňovala na 

gremiálnych poradách vedenia školy. 

RŠ HA sa v šk. roku 2019/2020 zišla dvakrát a vzhľadom na mimoriadnu situáciu 

spojenú s epidémiou Covid – 19  aktuálne problémy riešili členovia RŠ elektronickou poštou. 

Na  zasadnutiach sa členovia RŠ vyjadrovali k materiálom, ktoré predkladalo vedenie školy. 

RŠ sa vyjadrovala aj k pedagogicko-organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho 

procesu, k výchovno-vzdelávacím výsledkom, k organizačnej štruktúre školy, k návrhom 

počtu tried a počtu prijatých žiakov do jednotlivých študijných a učebných odborov, ku 

kritériám prijímacích pohovorov, k hospodáreniu školy. Na  zasadnutiach sa riešili aj 

pripomienky a návrhy pracovníkov a študentov HA. Priebeh zasadnutí RŠ HA je 

zaznamenaný  v zápisniciach.  

 

Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia 

- gremiálna porada riaditeľky 

- predmetová komisia odborných predmetov 

- predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, dejepisu, etickej 

výchovy,  

- predmetová komisia cudzích jazykov – ANJ, NEJ  

- predmetová komisia prírodovedných predmetov 

- predmetová komisia ekonomických predmetov 

- predmetová komisia telesnej výchovy 

- predmetová komisia odborného výcviku 

- koordinátor boja proti drogám 

- výchovný poradca 

- koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

-     rada rodičovského združenia 

-     žiacka rada školy 
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Počet žiakov školy za školský rok 2019/2020 

 

 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2019 Stav k 31. 8. 2020 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

 

1. 

HA 3 

Mk,č 1 

UO k,č 1 

 

76 

31 

20 

 

3 

3 

0 

 

HA 3 

Mk, č 1 

UOk, č 1 

 

76 

28 

20 

 

 

3 

3 

0 

 

 

2. 

HA 3 

Mk,č 1 

UOk,č 1 

Nadst. 1 

76 

26 

27 

10 

5 

3 

0 

2 

HA 3 

Mk,č 1 

UOk,č 1 

Nadst. 1 

76 

27 

24 

10 

5 

3 

0 

2 
 

3. 

HA 3 

Mk,č 1 

UOk,č 1 

 

74 

20 

20 

3 

5 

0 

HA 3 

Mk,č 1 

UOk,č 1 

 

74 

15 

24 

3 

5 

0 

 

4. 

HA 3 

Mk,č 1 

 

 

76 

25 

 

2 

2 

HA 3 

Mk,č 1 

 

77 

22 
2 

2 

5. HA 3 

 

 

 

81 1 HA 3 

 
81 1 

 

Spolu 
 

23 

 

562 

 

28 

 

23 

 

554 

 

28 
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Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov o prijatie 

 
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 

 
Do ročníka Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, 

ktorí konali 

prijímaciu 

skúšku 

Počet žiakov 

úspešných 

v prijímacom 

konaní 

Počet prijatých 

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

6323 K hotelová 

akadémia 
201 201 201 78  

6445  K kuchár 45 45 45 18  
6444 K čašník, 

servírka 
30 30 30 12  

6445 H kuchár 32 32 32 15  
6444 H čašník, 

servírka 
12 12 12 15  

 

 

 

 

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

 

 
Ročník Počet prijatých 

žiakov 

Z ktorej školy 

2. 1 SOŠ HSaO, Školská 5, Banská Bystrica 
3. 2 SSOŠ Gos-SK, Ul. F., Urbánka 19, Trnava  

SOŠ HSaO, Školská 5, Banská Bystrica 
4. 2 HA, Malinovského 1, Brezno 

SSŠ EDUCO,  Slanická osad 2178, Námestovo 
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Maturitné skúšky 
 

 

Predmet 

Počet 

maturantov 

 

Úroveň 

 

Úspešnosť  

EČ MS 

Percentil 

úspešnosti 

školy EČ 

MS 

Úspešnosť 

IČ MS 

Úspešnosť 

ÚČ MS 

SJL 113 - 
   

3,00 

ANJ 85 B1 
   

2, 52 

ANJ 20 B2 
   

1, 40 

NEJ 8 B1 
   

2, 62 

NEJ 2 B2 
   

1,00 

TČOP 113 - - - - 2,19 

PČOP 113 - - - - 1,32 

 

V školskom roku 2019/2020 boli rozhodnutím MŠVVaŠ v období mimoriadnej situácie na 

zabránenie šírenia respiračného ochorenia spôsobeného vírusom COVID-19 zrušené EČ MS a 

IČ MS. ÚČ IF MS sa konala zo všetkých predmetov na našej škole administratívne, 

prezenčne vykonali ÚČ IF MS 2 žiaci, a to z dobrovoľného predmetov ANJ úroveň B1 a NEJ 

úroveň B1. 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2019/2020 

 
 
Trieda Študijný odbor, zameranie 

I. A až V.C 6323 K hotelová akadémia 

I.Am až IV.Am    6444 K čašník, servírka 

6445 K kuchár 

I.Akč až III.Akč 6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár 

 II.Ds 6421 L spoločné stravovanie 
 



 



Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
(Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie) 

 

 

 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: ROK 2019/20 

 
Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia na škole – PP na dobu neurčitú 

Por. 

Č. 

Priezvisko meno, 

titul,  

Aprobácia PH Predmety Aktívna znalosť 

jazyka 

1 Bachratá Jana 

Mgr. 

SJL, RJ 6 SJL RJ, AJ 

2 Biela Katarína 

Ing. 

Odborné ekon. 

predmety 

0  AJ 

3 Bortlíková 

Ľuboslava Mgr. 

ANJ 23 ANJ AJ 

4 Cimprichová 

Iveta PaedDr. 

NEJ, RUJ 22 NEJ NJ 

5 Čentešová 

Daniela Bc. 

Odborné technické 

predmety 

23 TECH, TPP  

6 Bahidská  

Adriana 

Mgr. 

ANJ  22   ANJ AJ 

7 Gregorová Viera 

Mgr. 

ANJ, Ped. 

psychológia 

21 ANJ AJ 

8 

 

Czére Sabina 

Mgr. 

Matematika 

a etická výchova 

23 MAT MJ 

9 Girethová Zdenka 

Ing. 

Odborné 

ekonomické 

predmety 

24 HGM,  EKO NJ 

Zamestnanci školy  spolu 83 

Počet pedagogických 63 

Z toho:  

- kvalifikovaní 56 

- nekvalifikovaní 7 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Počet nepedagogických 20 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg* 0 

- upratovačky, vrátnik, kniž. školník 10 

- školská kuchyňa a jedáleň 2 

- administratívni pracovníci 8 

 

Spolu počet zamestnancov SŠ 

 

83 

 

Z toho pedagogických 

 

63 



9 

 

10 Brixová Janette 

Katarína Ing.   

Odborné 

ekonomické 

predmety 

22 EKO,  AES AJ 

11 Chovancová 

Mária Bc. 

Odborné technické 

predmety 

27  ODV, TEO MJ 

12 Chrappová Marta 

Ing. 

Odborné 

ekonomické 

predmety 

23 ADK, UČT, USP, 

KOM 

 

13 

 

Hašková Eva 

Mgr. 

SJL, Estetická 

výchova 

27 SJL  

14 Iľková Ružena 

Bc. 

Odborná technické 

predmety 

22 TECH, TPP  

15 Mgr. Javorová 

Katarína PhD. 

Matematika, 

Chémia 

22 MAT, CHEM AJ 

16 Jaslovská Zuzana 

Ing. 

Odborné 

ekonomické 

predmety  

24 UČT, ADK AJ 

17 Kalivodová Lida 

MVDr. 

Odborné technické 

predmety 

21 NAP, PAV  

18 Katonová Eva 

Mgr. 

FR, ETV, SJL 25 FRJ, ETV, SJL FJ 

19 Kováčiková 

Katarína Ing. 

Odborné 

ekonomické 

predmety 

18 EKO, GCR, ADK NJ 

20 Kollár Marcel 

Ing. 

Odborné 

ekonomické 

predmety 

22 EKO, PRA, HOK, 

HOV 

 

21 Koželuhová Dana 

Ing. 

  

Odborné 

ekonomických 

predmetov 

24 HGM, TEO, MSS, 

ODV 

 

22 Kuča Jozef Mgr. TSV 19 TSV  

23 Kučerová Albína 

Bc. 

Odborné technické 

predmety 

 

28 TPP  

24 Kučerová 

Katarína Mgr. 

Odborné technické 

predmety 

4 PRX  

 

25 PhDr., Mgr. 

Jančovičová 

Gabriela  

Kulturológia, 

folklór 

Kultúra a turizmus 

14 GCR, ODV, CER  

26 Lohyňová 

Kornélia  Ing. 

Odb.ekon.pred. 20 HGM, MAR, GCR AJ, 

27 Lonská Dana   TSV 19 TSV, BIO  

28 Marušiaková Jana  

Mgr. 

ANJ 22 ANJ AJ 

29 Menyhartová 

Iveta Mgr. Bc.             

. 

Odborné .technické 

predmety 

26 TEO,ODV MJ 

30 Mikuláš Miroslav 

Ing. 

INF 23 INF  
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31 Mgr. Magdaléna 

Ochabová  

SJL, ETV 25 SJL, ETV AJ 

32 Ing. Oškerdová 

Bohumila 

NEJ 24 NEJ, KNJ NJ 

33 Pavlíková Valéria 

Mgr. 

Odborné 

ekonomické 

predmety 

18 EKO, TEO, STOL  

34 Prochácová 

Andrea Ing. 

Odborné technické 

predmety 

28 TPP, TECH  

35 Podhradská 

Libuša Mgr. 

OBN, DEJ, ETV 22 ETV, DEJ  

36 Poláček Vladimír 

Mgr. 

TSV 18 TSV  

37 Ptačinová Jana 

Ing. 

Odborné 

ekonomické 

predmety 

26 TEO, ODV, OV  

38 Quittnerová Jana 

Ing. 

Odb.ekon.pred. 18 HGM, UCT  

39 Furuglyas- 

Róžová Jana 

Mgr. 

SJL 27 SJL AJ 

40 Šechnyová 

Renáta, Ing. 

Odborné 

ekonomické 

predmety 

24 EKO, HGM, ADK  

41 Švecová Erika 

Mgr.  

ANJ, SJL 22 ANJ AJ 

42  Danek Milan, Bc.  ANJ, DEJ 22 ANJ AJ 

43 Tkáčová Žofia 

PaedDr. 

SJL, OBN 17 SJL, OBN  

44 Trnovská Eva 

Ing. 

Odborné 

ekonomické 

predmety 

23 EKO, MAR, UČT NJ 

45 Tinková Adela 

Mgr. 

NEJ, Filozofia 23 NEJ, OBN NJ 

46 Váradyová Ildikó 

Bc.  

Odborné technické 

predmety 

27 ODV, STO, TEO  MJ 

47 Vydrová Adriana 

Ing. 

 

Odborné 

ekonomické 

predmety 

25 TEO, HGM, ODV,TEP  

48 Weintragerová 

Dana Mgr. 

TSV 22 TSV  

49 Žikavská Oľga 

Ing. 

Odborné 

ekonomické 

predmety 

4 ADK  

 

 

 

Spolu PH: 

  

1029 
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Pedagogickí zamestnanci na dobu určitú 

 

Por. 

Č. 

Meno, titul, funkcia Aprobácia PH Predmety  

50.  Soňa Mináriková Mgr. ETV, OBN 11  ETV, OBN  

51. Gregory Daniel Hywel ANJ, Umenie a vedy 23 ANJ AJ, RJ 

 Spolu počet hodín:  34   

 

 

 

Pedagogickí zamestnanci na dohodu 

 

Por. 

Č. 

Meno, titul, funkcia Aprobácia PH Predmety  

52 Malichová Eva   Mgr. Náb. 2 NBV  

      

      

 Spolu PH:  2   

 

Zoznam MOV na dobu neurčitú 

 

Por. 

Č. 

Meno, titul, funkcia Aprobácia PH Predmety Aktívna znal. 

jazyka 

1 Foltýn Kamil Kuchár 35 ODV  

2 Bučeková Zuzana Bc. Servírka 35 ODV  

3 Kosztanková  Daniela Servírka 35 PPV  

4 Krasňanská Eva  Servírka 35 ODV  

5 Kováčová Darina Servírka 35 ODV UJ 

6 Kurucová Mária Bc. Servírka 35 ODV MJ 

7 Pluhárová Valéria Čašník, 

Kuchár 

35 ODV, TEP  

8 Róthová Marta Servírka 35 ODV,TEP  

9 Rušinová Emília  Mgr. Kuchár 35 ODV MJ 

10 Skirkaničová  Eva Servírka 35 ODV  

11 Škarbová  Mária Servírka 35 ODV MJ 

      

      

 Spolu PH:  385   

 
 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2019/2020 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný 

predmet 

Anglický jazyk 1 

Technológia prípravy pokrmov 3 

Technika obsluhy 3 
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Neodborne vyučujúci sú učitelia odborných technologických predmetov, ktorí majú 

absolvované úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore, absolvovali doplnkové 

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

majú absolvované v inom ako požadovanom odbore. Podľa § 30 odst. 1 zákona 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 kvalifikačného predpokladu 

vzdelania. 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 2019/2020 

 
Forma vzdelávania Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania /počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Atestačné 0 0 0 0 

Inovačné 5 0 5 0 

Jazykové (rozširujúce) 6 1 5 5 

Aktualizačné  12  12 0 
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

 

 

Aktivity organizované školou 

 

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Špecializované  tematické kuchyne: 

 

Šalený východ 

Vianočné stretnutie 

Európa na tanieri 

Jesenné slávnosti  

Fašiangy 

 

Metro Cup junior 

Danubius Gastro Debic Cup 

Podporno-vzdelávacia aktivita – študenti HA sa 

zúčastnili natáčania zábavného kvízu o zdraví  

Príprava praktickej časti odbornej zložky MS: 

 

Recepcia Od Tatier k Dunaju - Hotel Sheraton 

Spoločenský večer  Čo krok to zážitok... Crowne 

Plaza 

Recepcia: Sedem divov sveta Hotel Park Inn 

 

Globálne projekty a medzinárodné projekty: 

 

Climate Aktion projekt 

Microsoft Global Learning Connection 

Microsoft Showcase škola 

Erasmus  „Culture in  action“ 

KA1 –  cieľová škola na Jobshadowing 

DofE – komplexný rozvojový program 

Odborné kurzy: 

 

Baristický kurz  

Karvingový kurz 

Pivná akadémia Cervesario 

Someliersky kurz 

 

Národné projekty: 

 

JAS Zručnosti pre úspech 

JAS Viac ako peniaze 

JAS Etika v podnikaní 

Social Innovation Relay 

Finančná gramotnosť 

Školské projekty: 

 

„Živá kniha“ 

„Protifašistické pamätníky v mojom bydlisku“ 

„Talianska gastronómia a umenie“ 

 Charitatívne projekty na pomoc týraným ženám a    

malým onkologickým pacientom 

Školský časopis M(y)kovínka 

 

Súťažné projekty: 

 

Environmentálny projekt Gesto pre mesto 

vyhlásený nadáciou Raiffeisen bank, 

vyhral projekt HA  „Bylinková záhrada“ 

Mladí používatelia – nové médiá –projekt 

Slovenskej pedagogickej knižnice – HA získala 

bronzové pásmo 

 

Deň otvorených dverí 

Súťaže:  

Environmentálna fotografická súťaž „Voda nad 

zlato“ 

Matematická súťaž KLOKAN 

Exkurzie:  

Trenčiansky hrad – slávnostné odovzdávanie 

certifikátov JAS EvP 

historická exkurzia vo Viedni 

exkurzia FLIP vo Viedni 

odborná exkurzia v Trnave 

odborná exkurzia v Brne 

exkurzia – Viedeň centrála DIE ERSTE 

Hotel Sheraton – hotelový úsek a odbytové strediská 

Praha – vianočná Praha 

Brno – exkurzia Hotel Color, Vida centrum, Hotel 

Voroneš , Hotel Gate 

Národná banka Slovenska - exkurzia 

 

Novoročný obed  pre veľvyslancov v  

Primaciálnom paláci –  príprava slávnostného 

menu, slávnostného stolovania, obsluha 
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Kultúrne podujatia: 

Organizovanie 6 divadelných predstavení v SND  

Zabezpečenie divadelného predstavenia Peter Black 

v anglickom jazyku 

Organizácia vianočného koncertu 

Príprava vianočného programu 

Župné dni: 

Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec 

Enviromentálne súťaže: 

Súťaž o najkrajšie jablko 

Súťaž ku dňu mlieka -  zdravá výživa 

 

Športovo branné aktivity 

Kurz ochrany života a zdravia  

Účelové cvičenia 

Lyžiarske kurzy 

Futbalový turnaj o pohár RŠ  

Pohár RŠ vo vybíjanej  dievčat  

 

 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie Medzinárodné súťaže 
Regionálne 

kolo 

Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Názov súťaže Umiestnenie 

Metro Cup junior   2.  miesto   

Danubius Gastro Debic 

Cup  

  strieborná 

medaila 
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Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 

 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Erasmus + projekt 

Kultúra v akcii 

01. 09. 2018 30. 01. 2021  

Climate Aktion projekt 30.09.2019 01.11.2019  

Microsoft Global 

Learning Connection 

05.11.2019 06.11.2019  

Microsoft Show case 

school 

01. 09.2019 31. 08. 2020  

Sme partnermi KA1 03.02.2020 07.02.2020  

Projekt DofE 01. 09. 2019 01. 09. 2020 Bronzová úroveň 

 – 5 žiaci 

Strieborná úroveň – 1 

žiak 

JAS Etika v podnikaní 

 

01.09.2019 30. 06. 2020 13 ohodnotených žiakov 

certifikátom – súťaž 

bola zrušená (covid19) 

JAS Viac ako peniaze 

 

01.09.2019 31. 08. 2020  

JAS Zručnosti pre 

úspech 

01.09.2019 31. 08. 2020  

Živé knihy 01. 09. 2019 28. 02. 2020 Stretnutie so 

zaujímavými a 

inšpiratívnymi 

osobnosťami. 

Finančná gramotnosť 01.09.2018 pokračuje certifikát 

Pamätníky 

protifašistického odboja 

10. 01. 2020 31. 05. 2020 Vytvorenie projektu 

a jeho zverejnenie 

v časopise Bojovník 

Charitatívne projekty 3. 

ročníkov  na pomoc 

týraným ženám a    

malým onkologickým 

pacientom 

 

február 2020 február 2020 Odovzdanie finančných 

prostriedkov príslušným 

inštitúciám  

Gesto pre mesto 01.09.2019 August 2021 Vytvorenie bylinkovej 

záhrady v areáli školy 

Social Innovation  Relay 1.9.2019 30. 05. 2020 Žiačky III.B sa 

zúčastnili na národnom 

finále (top 10 tímov) 

 

Mladí používatelia – 

nové médiá 

Október 2019 Apríl 2020 Natočený dokument 

o bratislavskom kraji, 

ktorý získal cenu 

bronzového pásma 
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Globálne projekty: 

Climate Aktion projekt – zúčastnili sme sa v ňom ako jediná škola zo Slovenska. Do 

projektu je zapojených 100 krajín a viac ako 100 000 študentov. Cieľom projektu je zvýšiť 

záujem študentov o ochranu životného prostredia, pochopiť, že  každý z nás má vplyv na 

ostatných ľudí aj na prostredie a každý z nás môže niečo pre životné prostredie urobiť. 

Postupovali sme v troch krokoch: najskôr skúmanie toho, čo spôsobuje globálne oteplenie, 

potom uvedomenie si, čo môžeme zmeniť jednotlivo v našom živote – doma, v škole, v 

komunite a na záver, aké aktivity môžeme robiť spolu ako skupina – ako rozšíriť 

informovanosť a povzbudiť okolie ku krokom na ochranu životného prostredia. 

Microsoft Global Learning Connection – Počas tohto projektu sa stretávame so 

školami z celého sveta a realizujeme Skype stretnutia zamerané na Mystery Skype a potom 

diskutujeme na určité témy, ktoré si učitelia dohodnú. Okrem toho sa spájame so zaujímavými 

ľuďmi, ktorí študentom prezentujú svoje skúsenosti. 

Microsoft Showcase škole– sme súčasťou celoslovenskej  siete škôl, ktoré sú 

ukážkou toho, ako využívať Microsoft technológie vo vyučovaní. Pravidelne sa stretávame 

online s ďalšími Showcase školami, zdieľame skúsenosti a aplikujeme ich vo vyučovaní. 

 

Medzinárodné projekty: 

Erasmus + projekt: „Kultúra v akcii“ - 2. rok projektu KA2 

Projekt je dvojročný, financovaný EÚ, spolupracujeme so školami z troch krajín: Cyprus, 

Francúzsko a Holandsko. Projekt je zameraný na zvýšenie tolerancie a ochranu kultúrneho 

dedičstva, ale aj na rozvoj dôležitých kompetencií študentov aj učiteľov. Výsledkom bude 

eskape hra. 

Sme partnermi KA1 projektu, kde sme cieľovou školou na Jobshadowing učiteľov z  

 Luxemburska. V rámci tohto projektu sme mali na škole vedenie školy z Luxemburska. 

Zámerom bolo pozorovať, ako realizujeme vzdelávanie zamerané na zlepšenie 

podnikateľských zručností a vymieňať si skúsenosti, keďže obidve školy sme získali titul 

„Podnikateľská škola roka“ 

DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je komplexný rozvojový program, 

ktorý rozvíja schopnosti a charakterové vlastnosti mladých ľudí pre reálny život. V programe 

si študenti stanovujú vlastné ciele a výzvy v troch oblastiach (talent, šport, dobrovoľníctvo). 

,,Vytrvalosť je jedným z najlepších predpokladov k úspechu,“ to sú slová pani prezidentky 

Zuzany Čaputovej, ktorá 10. septembra 2019 podporila viac ako 600 úspešných absolventov 
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programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Program, do ktorého sa ročne 

zapája viac ako 1,3 milióna mladých ľudí po celom svete, priamo rozvíja spomínanú 

vytrvalosť, cieľavedomosť a vnútornú motiváciu. Bronzovú úroveň a  v programe dosiahli aj 

naši žiaci. 1 žiačka dosiahla striebornú úroveň. 

 

Národné projekty: 

 

Junior Achievement Slovensko programy: 

JAS Zručnosti pre úspech – sme pilotnou školou tohto programu. Tento program je 

zameraný na rozvoj tzv. zručností pre úspech – iniciatíva, spolupráca, práca v tíme, riešenie 

problémov, komunikačné a prezentačné zručnosti. 

JAS Viac ako peniaze – finančná gramotnosť 

Program je spracovaný online, študenti majú možnosť študovať materiály vytvorené 

bankovou asociáciou. Celý program pozostáva z podkladov na štúdium, z otázok a 

úloh,ktoré,sú praktickou aplikáciou získaných vedomostí a napokon je tam testovacia časť, 

ktorú študenti využívajú v rámci formatívneho hodnotenia. 

JAS Etika v podnikaní Ide o program, ktorý využíva e-learningové techniky 

vzdelávania, pútavým obsahom a formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie 

etických hodnôt, reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania, pomáha 

porozumieť procesu morálneho rozhodovania sa nielen v pracovnom živote, vedie študentov 

k uvedomeniu si vlastnej zodpovednosti k miestnej komunite, k spoločnosti.  

Social Innovation Relay –  unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA 

Europe s podporou NN Group. Cieľom projektu je oboznámiť študentov s témou sociálneho 

podnikania, podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, zamerať sa na 

riešenie sociálnych potrieb vo viacerých oblastiach našej spoločnosti.  2 naše študentky sa 

postúpili do národného finále,  kde odbornej porote predstavili svoj nápad - ,,ekohru“ TikTak 

Planet. 

Finančná gramotnosť – naša škola už niekoľko rokov participuje na projekte (hre)  

Finančná sloboda. Túto hru pripravila exkluzívne pre slovenský trh OVB Allfinanz Slovensko 

a . s. Je to hra na zlepšovanie finančnej gramotnosti žiakov. Počas hry s moderátorom sa  

účastníci starajú o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. V hre Finančná sloboda sú finančné 

produkty veľmi podobné reálnym produktom dostupným na našom trhu. Preto študent pri 

rozhodovaní môže použiť svoje skúsenosti z ozajstného života ako aj z predmetu ekonomika. 

A naopak, študent vie aplikovať vedomosti získané v hre na zlepšenie vlastnej situácie aj po 
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skončení hry. Tohto projektu sa zúčastňujú študenti 3. – 5. ročníka. Najlepší hráči dostávajú 

certifikát o jej úspešnom absolvovaní. 

Mladí používatelia – nové médiá – súťažný projekt Slovenskej pedagogickej 

knižnice, ktorý podporuje rozvoj kompetencií informačnej a digitálnej gramotnosti 

prostredníctvom tvorby audiovizuálneho dokumentu na tému Rodný môj kraj.  Žiačky našej 

školy za vytvorený dokument získali bronzové pásmo. Dievčatá navštívili veľa zaujímavých 

miest a natočili pútavé rozhovory. V dokumente možno nájsť všetko, čo náš kraj vystihuje. 

Tradície, pamiatky, inštitúcie, vinárstvo, tradičné jedlá a mnoho iného. 

https://www.youtube.com/watch?v=fO0brBjaGaU 

 

Školské projekty: 

 

Charitatívne projekty – každoročne žiaci 3. ročníkov vypracujú a realizujú 

charitatívne projekty pre ľudí, ktorí sa dostali do ťažkých životných situácií, naposledy to boli 

projekty pre týrané ženy a pre  malých onkologických pacientov. 

Živá kniha – projekt zameraný na rozvoj personálnych a interpersonálnych 

kompetencií žiakov. Cieľom je organizácia stretnutia so zaujímavými a inšpiratívnymi 

osobnosťami. 

Protifašistické pamätníky v mojom bydlisku – projekt, ktorý realizovali žiaci 3. 

ročníkov. Cieľom bolo spoznávať našu históriu a pochopiť, akú cenu museli niektorí ľudia 

zaplatiť za slobodu.  

Gesto pre mesto – enviromentálny projekt vyhlásený nadáciou Raiffeisen bank, v  

ktorom vyhral projekt našej školy s názvom „Bylinková záhrada“ a získal aj finančnú 

podporu.  

 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 
 

V školskom roku 2019/2020 sa inšpekčná činnosť nekonala. 

 

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

 
Škola pre teoretické vyučovanie má 33 učební štandardne vybavených, z toho 8 odborných 

učební pre študijný a učebný odbor kuchár, čašník, servírka.  Tieto učebne máme vybavené 

https://www.youtube.com/watch?v=fO0brBjaGaU
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novšími technologickými zariadeniami (sporáky, grily).  V školskom roku 2019/2020 sme 

obnovili prípravovne pokrmov jedál a nápojov modernejšími kuchynskými zariadeniami 

a inventárom. Tri odborné učebne sú pre výučbu informatiky a hospodárskej korešpondencie 

– vybavené počítačmi., v priebehu tohto školského roku sme odborné učebne doplnili novšími  

stolovými počítačmi, notebookmi a dataprojektormi. 

     Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou sa postupne vylepšuje, tie 

ktoré škola má sa zakúpili z rozpočtu školy a z príspevkov rodičov a z finančných 

prostriedkov VÚC. 

 

 

 

Rozbor hospodárenia za  rok 2019 

 

 
Na základe Metodického usmernenia k predkladaniu údajov finančných výkazov Vám 

predkladáme rozbor hospodárenia za rok 2019. 

 

     Hotelová akadémia je príspevková organizácia s právnou subjektivitou napojená na 

rozpočet BSK. Riaditeľkou školy je Ing. Katarína Biela.   

 

     Hlavnou činnosťou školy je zabezpečovanie prípravy mládeže na povolania a odborné 

činnosti zodpovedajúce učebným a  študijným odborom,  zabezpečovanie obchodnej 

a výrobnej činnosti a prevádzkovanie pracovísk odborného výcviku podľa potrieb učebných 

a študijných odborov. Hotelová akadémia má 5 študijných odborov: 

  6323 K hotelová akadémia 

6444 K čašník, servírka 

6445 K kuchár 

6444 H čašník servírka 

6445 H kuchár 

6421 L spoločné stravovanie 

 

 Žiaci končia ako moderní manažéri, alebo odborní riadiaci pracovníci, alebo odborní 

pracovníci v hotelierstve a gastronómii. Nachádzajú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce 

doma ale aj v zahraničí. 

     Hotelová akadémia spolupracuje so zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Táto 

spolupráca je zameraná na poskytovanie odborného výcviku, súvislej odbornej i letnej 

prázdninovej praxe študentov. Žiaci sú zaraďovaní v obsluhe, v kuchyni a tiež aj na pozícii 

pomocné manažérske práce. 

 

Odbornú prax môžu realizovať a realizujú v zahraničí.  

 Spätná väzba odbornej praxe a obidvoch foriem odborného výcviku (skupinová 

a individuálna forma) sa prejavuje u žiakov pozitívnymi pracovnými zručnosťami a návykmi. 

Žiaci vytvárajú dobré meno škole a zamestnávatelia majú vysoký záujem spolupracovať so 

školou. 
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Škola  sa zapája do rozličných aktivít  poriadaných školou a verejnosťou, kde žiaci dosahujú 

veľmi dobré výsledky  a taktiež  do viacerých projektov ukončených certifikátom. 

     

Škola pre teoretické vyučovanie má 33 učební štandartne vybavených, z toho 8 odborných 

učební pre študijný a učebný odbor kuchár, čašník, servírka.  Tieto učebne máme vybavené 

novšími technologickými zariadeniami (sporáky, grily).  Tri odborné učebne sú pre výučbu 

informatiky a hospodárskej korešpondencie – vybavené počítačmi., v priebehu školských 

rokov postupne obmieňame a dopĺňame učebne novšími  stolovými počítačmi a notebookmi. 

    Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou sa postupne vylepšuje, tie ktoré 

škola má sa zakúpili z rozpočtu školy a z príspevkov rodičov. 

Na budove školy postupne realizujeme opravy niektorých opotrebovaných častí. 

 

     Okrem toho škola môže  vykonávať podnikateľskú výrobnú a obchodnú činnosť nad rámec 

hlavnej činnosti v oblastiach vymedzených zriaďovacou listinou. 

 

 

Na  rok 2019 na základe uznesenia Zastupiteľstva BSK nám BSK rozpísal záväzné limity 

dotácií nasledovne: 

 

   Zdroj                                                      111                             41                    

 
Bežné výdavky   

 

na prenesený výkon štátnej správy               1 626 650  € 

 

v tom  

normatívne fin. prostriedky                          1 592 029 € 

v tom aj: 

maturity                                 3 254 € 

príspevok na rekreáciu          5 199 € 

nenormatívne fin.prostriedky                            34 621 € 

v tom: 

vzdel.poukazy                     17 671 € 

lyžiarske kurzy                    16 950 € 

                            

     

na originálne kompetencie                                                                232 632 €  

 

v tom:                                 

dotácia ŠJ                                                                                              36 622  € 

 

účelovo pridelené odmeny zamestnancom                                            46 694  € 

 

mimovyučovacie aktivity učiteľov                                                         18 989 € 

 

spolufinancovanie projektov                                                                     787 € 

 

ostatné – program 008                                                                        57 176 € 

 

oprava a údržba                                                                                   66 412 € 



21 

 

 

školské súťaže                                                                                       3 144 € 

 

kapitálové výdavky                                                                              2 808 € 

 

 

 

 

 

 

S p o l u :                                         1 859 282 € 

            

 

 

  Náklady na prevádzku činili  v roku 2019 2 000 042,35  €, z toho boli osobné náklady  

1 652 070,44 €. Výnosy 2 005 912,64 €.     

Vlastné príjmy nám plynuli hlavne: 

z akcií, vykonávaných inou organizáciou, za cudzích stravníkov, za občasný prenájom. 

   Vo vedľajšej hospodárskej činnosti máme príjmy hlavne z barmanských kurzov a zo štúdia 

jednotlivých predmetov. 
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Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok  

a vyhodnotenie jeho plnenia 

 
1. Na základe celospoločenskej požiadavky pripraviť odborne a morálne vyspelých ľudí, 

s vysokou flexibilitou a univerzálnym uplatnením v rámci spoločného stravovania, 

hotelového manažmentu v SR s možnosťou uplatnenia v EÚ. 

2. Zabezpečiť také podmienky (materiálne, personálne, ekonomické), aby HA mohla 

dlhodobo a efektívne realizovať stanovené ciele. 

3. Zapojenie školy do tvorby projektov zo štrukturálnych fondov. 

4. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo 

vedomostnej a informačnej spoločnosti. 

5. Orientovať prípravu a vzdelávanie pedagogických pracovníkov na získavanie a rozvoj 

kompetencií potrebných pre modernú školu. 

6. Vyučovací proces viesť v súlade so zásadami demokracie a humanizácie výchovno-

vzdelávacieho procesu na pozadí rešpektovania školských zákonov, vyhlášok 

a interných školských predpisov. 

7. Výchovu a vzdelávanie uskutočňovať podľa štátneho vzdelávacieho programu a podľa 

školského vzdelávacieho programu, vyplývajúcich z novej školskej legislatívy. 

8. V spolupráci s výchovným poradcom, koordinátorom protidrogovej prevencie 

a koordinátorom výchovy k manželstvu a rodine vypracovať plány výchovnej práce 

triednych učiteľov a zakomponovať do nich v postupnosti od 1. do 5 ročníka 

problematiku racionálneho učenia, správnej organizácie denného režimu, témy 

spolunažívania a medziľudských vzťahov, problematiku prevencie voči drogovej 

závislosti a iným druhom toxikománie, problematiku sexuálnej výchovy a výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu. 

9. Venovať pozornosť technike osvojovania učiva, vypustiť nepodstatné faktografické 

poznatky, rozvíjať komunikatívnosť (vo všetkých predmetoch), dbať na správu 

štylizáciu, vyžadovať vyjadrenie vlastného názoru, postoja. Za výstup a úspech 

považovať nie izolované detailné vedomosti, ale schopnosť zovšeobecnenia vedomostí 

z rozličných predmetov. 

10. Zvýšenú pozornosť venovať motivácii, prebudiť u žiakov potrebu vzdelávať sa, 

naďalej odbúravať zastarané formy a metódy vyučovania s dôrazom na rozvoj 

individuality žiaka. 

 



23 

 

11. Nadväzovať na dosiahnutú úroveň čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov. 

Umožniť žiakom prístup ku všetkým informačným zdrojom. Postupne rozvíjať 

schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, 

osvojiť si metódy individuálneho štúdia, samostatnej práce s informáciami 

a prezentovania informácií. V obsahu a metódach vyučovania všetkých predmetov 

podporovať tie, ktoré vytvárajú u žiakov schopnosti a návyky samostatne vyhľadávať 

nové poznatky z existujúcich zdrojov, včleňovať ich do svojho poznatkového fondu 

a následne ich využívať pri celoživotnom vzdelávaní. Proklamovať koncept 

individuálnej slobody a prístupu k informáciám ako základu pre efektívne 

a zodpovedné občianstvo a účasť na demokracii. 

12. Vo vyučovacom procese sa viac zameriavať na praktickú stránku vedomostí a na 

rozvíjanie komunikatívnych  schopností žiakov, vo väčšej miere využívať exkurzie, 

naďalej podporovať výchovu k podnikaniu. 

13. Usilovať sa o celkové zlepšenie pracovnej klímy v škole, zvýraznenie osobného 

príkladu učiteľa v pracovnom nasadení a ovládaní problematiky svojho predmetu, 

odboru. Uskutočniť prieskum názorov žiakov k celkovej klíme na vyučovacích 

hodinách. 

14. Vo všetkých predmetoch sledovať hľadiská ekologické, environmentálne postavenie 

človeka v spoločnosti a jeho možno nezmyselnú honbu za vyššími technológiami 

a ziskami mnohokrát na úkor duchovných hodnôt. Túto problematiku nenásilne, ale 

zreteľne zakomponovať do časovo tematických plánov jednotlivých predmetov. 

15. Sledovať tvorbu priebežných testov v jednotlivých predmetoch a realizovať ročníkové 

testy, v PK zostaviť zoznam využívaných testov podľa predmetov a ročníkov. 

16. Starostlivo pripraviť vstupné a výstupné testy za jednotlivé predmety, zadania tém na 

praktickú časť odbornej zložky MS, maturitné zadania na internú časť MS a zadania 

na záverečné skúšky. 

17. Centrálne sa venovať koncepcii MS za účelom  zvýšenia objektivity a kvality skúšky. 

18. Nepovažovať priemerný prospech za  (jediné) kritérium posudzovania kvality žiakov 

v rôznych  vyučovacích predmetoch.  Na konci školského roka vyhodnotiť a oceniť  

            najlepších žiakov v niektorých predmetoch, tiež aj žiakov s výbornými študijnými               

výsledkami a vzornou dochádzkou.      

19. Aplikovať v praxi Metodický pokyn č.21/2011, ktorým sa upravuje postup hodnotenia 

a klasifikácie žiakov stredných škôl. 
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20. Aktualizovať vnútorný poriadok školy s dôrazom na zlepšenie školskej dochádzky 

a odraz reálnych potrieb a záujmov študentov. 

21. Ponúknuť žiakom širokú škálu záujmových krúžkov a s nadanými žiakmi 

systematicky pracovať v olympiádach, SOČ, naďalej podporovať vlastnú literárnu 

tvorbu, športovú činnosť a pod., zúčastňovať sa ponúkaných súťaží. 

22. Zvýšenú pozornosť venovať účelnému využívaniu finančných prostriedkov na 

záujmové vzdelávanie žiakov prostredníctvom vzdelávacích poukazov. 

23. Trvale pôsobiť na žiakov v oblasti estetickej výchovy, šetrenia školského majetku 

a celkového skultúrnenia správania žiakov i prostredia tried a školy. Viacej sa venovať 

žiakom počas prestávok, skvalitniť dozor učiteľov, usmerňovať žiakov, kontrolovať 

ich, diskutovať o problémoch, dobromyseľne, ale nekompromisne dbať, aby žiaci 

dodržiavali počas prestávok základné normy spoločenského správania i hygienické 

zásady. 

24. Formy spolupráce medzi rodičmi a  školou realizovať prostredníctvom  jednotlivých 

tried a ročníkov, rady školy a výchovného poradcu. Triedna aktívy organizovať tak, 

aby viac riešili pedagogicko-výchovné problémy a neboli iba formálnym  štatistickým 

prehľadom úspešnosti či neúspešnosti triedy. Dodržiavať etické princípy vo vzťahu 

k rodičom žiakov a zachovávať istú formu imunity pri riešení vážnych výchovných 

problémoch. 

25.  Venovať zvýšenú pozornosť ochrane práv detí, sprostredkovať informácie 

ochranného charakteru pred drogami, toxikomániou, predčasnou graviditou, AIDS, 

trestnou činnosťou. Zamerať sa na výchovné pôsobenie s cieľom odstraňovania 

prejavov rasizmu, xenofóbie a intolerancie. Využívať na to hlavne hodiny ETV, NAB, 

OBN. 

26.  Každý učiteľ  je povinný monitorovať zmeny v správaní, prípadne v celkovom 

fyzickom a psychickom stave žiaka a v prípade odôvodneného podozrenia na 

zanedbávanie, sexuálne zneužívanie, v účasti žiaka na šikanovaní, užívaní alebo šírení 

drog má tieto skutočnosti okamžite hlásiť riaditeľovi školy, ktorý zariadi ďalší postup. 

27.  Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou 

súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila 

hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov 

v demokratickej spoločnosti. Zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským 

právam v mimo vyučovacom procese čase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, 

tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv. 
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28. Priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a v školách a vytvárať podmienky 

pre tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje k učeniu. 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov 

opatrení 

 
SWOT ANALÝZA ŠKOLY 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- Vysoká kvalifikácia pracovníkov školy 

a profesionálne riadenie školy 

 

 

- Dlhoročná tradícia školy 

- Zapájanie školy do projektov 

- zapájanie školy do duálneho vzdelávania 

 

- Menej príležitostí  pri zaraďovaní žiakov     

vyšších ročníkov na manažérske pozície v rámci 

odbornej praxe  

- Imidž kvalitnej školy doma i v zahraničí 

 „ Škola tretieho tisícročia“ 

 „Podnikateľská škola roka 2015“ 

- Absencia športového areálu, plavárne 

- Možnosť kariérového rastu pracovníkov   

- Podnetná pracovná klíma  

- Dobré medziľudské vzťahy na pracovisku 

- Dobré výsledky študentov na súťažiach 

- Prehlbovanie odborných zručností žiakov 

v najlepších hoteloch SR 

-Prehlbovanie odborných a komunikačných 

zručností žiakov v zahraničí 

- Dobrá spolupráca s rodičmi 

Príležitosti Ohrozenia 

- Organizovanie odborných školení a kurzov pre 

pracovníkov a žiakov školy 

- Znižovanie populačnej krivky 

- Účasť na domácich a medzinárodných    

projektoch 

- Negatívne vplyvy na mladú generáciu 

  (závislosti) 

- Skrášľovanie životného prostredia v areáli 

školy 
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Vízia školy 

 

 

• Na základe celospoločenskej požiadavky pripraviť odborne a morálne vyspelých ľudí 

s vysokou flexibilitou a univerzálnym uplatnením v rámci spoločného stravovania, 

hotelového manažmentu na Slovensku i v zahraničí  

 

• Zabezpečiť také podmienky (materiálne, personálne, ekonomické), aby  HA mohla 

dlhodobo a efektívne realizovať stanovené ciele 

 

• Transformácia školy na „zelenú školu“,  „školu zdravého životného štýlu“ - aktívne 

zapojenie žiakov a zamestnancov do enviromentálnych procesov (napr. triedenie 

odpadu, enviromentálne používanie tlačiarní, zdravá výživa 

 

• Kvalitné vzdelávanie 

 

• Tvorivo-humanistická koncepcia školy 

 

• Budovať kľúčové kompetencie – uplatnenie sa v pracovnom, osobnom 

a spoločenskom živote 

 

• Pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania 

 

• Zapojiť školu do duálneho vzdelávania 

 

• Zviditeľniť školu a absolventov na trhu práce 

 

• Dobrá zamestnávateľská povesť 
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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 95%-né uplatnenie na trhu práce doma 

i v zahraničí. Keďže nám všetci žiaci nenahlasujú svoje uplatnenie nie je možné urobiť presnú 

štatistiku zamestnanosti žiakov. 

 

Propagácia školy a marketingové aktivity školy 

Nemediálna propagácia 

• Dni otvorených dverí – prezentácia študijných i učebných odborov, praktické ukážky 

• Prezentácia školy aktivuje ,,Župné školy“ v Avione, v Pezinku, v Senci a v Malackách 

• Aktívna účasť na výstavách a veľtrhoch, na odborných súťažiach 

• Odborné prezentácie, semináre 

• Odborné akcie na zmluvne dohodnutých pracoviskách 

• Lektorovanie školení za účasti našich skúsených pedagógov doma i v zahraničí 

• Podieľanie sa na tvorbe učebníc 

 

Mediálna propagácia školy 

• Pravidelná aktualizácia web stránky školy, facebook školy,  zverejňovanie informácií 

o škole na stránke BSK, školský časopis M(y)kovínka 

• Zviditeľňovanie školy,  realizovaných akcií, napr. praktických maturitných skúšok, 

súťaží, prezentácií v masmédiách –  časopis GASTRO, časopis Hotelier, televízie 

TA3, JOJ, Markíza  

 

Voľnočasové aktivity školy 
 

Sme si vedomí, že voľnočasové aktivity  vypĺňajú zmysluplne voľný čas mladých 

ľudí, preto škola aj v budúcnosti bude pre žiakov otvárať záujmové krúžky, v ktorých si môžu 

rozvíjať svoje záujmy a rozširovať obzor.   

Škola bude naďalej  pravidelne organizovať pre žiakov kultúrne podujatia, 

predovšetkým návštevy divadelných predstavení a pokračovať najmä v aktívnej spolupráci so 

SND. Tieto aktivity budeme financovať kultúrnymi poukazmi, z prostriedkov za vzdelávacie 

poukazy, ďalej z rodičovských príspevkov a spoluúčasťou žiakov. 
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  Voľnočasové aktivity pôsobia zároveň preventívne proti negatívnym vplyvom 

prostredia na mladú generáciu (alkohol, drogy a iné závislosti), v tejto oblasti budeme naďalej 

spolupracovať s odborníkmi z pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

 

Vzdelávacie krúžky 

 
Štart podnikania 

Viac ako peniaze 

Zručnosti pre úspech 

Klub mladého hoteliera 

Slávnostné stolovanie 

Radi chodíme do divadla 

Nemčina obrázkami 

Etika v spoločenskom styku a kreativita v stolovaní 

Matematika naša každodenná 

Nebojím sa matematiky 

Literárny a jazykový seminár 

Turistický krúžok pre I a II. ročníky 

 

 

Ďalšie informácie o škole: 

 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Vnútorný poriadok školy schválený Pedagogickou radou školy obsahuje všetky 

náležitosti a podmienky prevádzky školy. Obsahuje: zabezpečenie čistoty a údržby 

jednotlivých priestorov, riadenie a organizáciu štúdia, práva a povinnosti žiakov, práva 

a povinnosti zákonných zástupcov, pravidlá hodnotenia a klasifikáciu, organizáciu ďalších 

výchovno-vzdelávacích činností. 
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Vyhodnotenie rámcového plánu výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

v školskom roku 2019/2020 

Koordinátorkou VKMR bola Libuša Podhradská.  

V prvom polroku sme zvýšili informovanosť žiakov materiálom on–line Stop AIDS  

na hodine predmetu výpočtovej techniky : http://www.icm.sk/subory/Stop_AIDS1.pdf 

a tak sme podporili prevenciu HIV/AIDS. Spolupracovali sme s učiteľmi informatiky najmä 

s M. Mikulášom. 

Hotelová akadémia naplánovala na 2. polrok s Centrom pedagogicko psychologického 

poradenstva a prevencie na Vajnorskej ulici v Bratislave na tému Láska, vzťahy a rizikové 

sexuálne správanie 10 prezenčných stretnutí pre žiakov prvých ročníkov. Okrem toho sme 

naplánovali aj workshop Obchodovanie s ľuďmi. Tieto stretnutia sa však neuskutočnili 

z dôvodu prechodu vyučovania od 6. marca 2020 na spôsob dištančný a on-line. Vzhľadom na 

to, že ide o citlivú tému a dištančne sa u dospievajúcich ťažko prezentuje, rozhodli sme sa  

zamerať pri prvákoch  v rámci etickej výchovy  na zdôraznenie prítomnosti  lásky v živote i  v 

sexuálnych vzťahov . Využili sme na to prezentáciu , ktorá zdôraznila cez dielo Umenie 

milovať od  Ericha Fromma myšlienku  „...že láska nemá nič spoločné s majetkom alebo 

podmienkami. Láska je predovšetkým aktívna starostlivosť o život; je to starostlivosť a pevná 

túžba uprednostňovať vývoj tých, ktorých milujeme...“ 

 

Vyhodnotenie plánu práce výchovného poradcu 

V školskom roku 2019/20 sa činnosť výchovného poradcu zameriavala na školské 

poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov a v oblasti 

prevencie problémového a delikventného správania žiakov. Ďalej sa orientovala na 

poskytovanie individuálnej poradenskej, konzultačnej a metodickej pomoci žiakom a 

rodičom. 

Priebežne sa uskutočňovali individuálne konzultácie a poradenské intervencie 

s problémovými žiakmi v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy a odbornými 

pracovníkmi (vysoká absencia na vyučovaní, adaptačné problémy žiakov I. ročníka, konflikty 

medzi žiakmi, šikanovanie, sociálne vzťahy v rodine, nevhodné, drzé a arogantné správanie 

voči spolužiakom a učiteľom, nedostatočné študijné výsledky). 

Zúčastňovala som sa na predpísaných TA RZ v 1. polroku školského roka. V triedach I. 

ročníka spolu s triednymi učiteľmi sa v CPPPaP Vajnorská 98/D, Bratislava uskutočnil 

preventívny program s odbornými pracovníkmi – psychológmi „Dobrý štart“. Program bol 

http://www.icm.sk/subory/Stop_AIDS1.pdf
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zameraný na mapovanie vzťahov a klímy v triede. S triednymi učiteľmi sa následne stretla 

psychologička z CPPPaP a vyhodnotila vzťahy medzi žiakmi a naznačila možnosť 

problémového správania niektorých žiakov. 

V mesiacoch september a október sme v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi 

a vedením školy riešili problémy žiakov I. ročníka s adaptáciou na nové prostredie (I. B), 

vzťahy so spolužiakmi (I. Akč), ktoré vyústili do kyberšikany. Kolektív triedy absolvoval 

sociometrický test s psychologičkou z CPPPaP ako prevenciu, z ktorého vyplynulo, že 

problémové žiačky sú mimo záujem triedy. Konfliktnú situáciu 2 žiačok sme riešili 

pravidelným stretávaním sa problematickej žiačky so školskou psychologičkou, 

individuálnymi pohovormi. 

V triede I. Akč sme mapovali príčiny vysokej absencie 3 žiačok zo sociálne znevýhodneného 

prostredia na základe urgencie z odborného výcviku a triedneho učiteľa. V spolupráci 

s rodičmi a riaditeľkou ZŠ, ktorú žiačky navštevovali, sme sa pokúsili začleniť žiačky do 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

V spolupráci s matkou adoptovaného žiaka I. ročníka som poskytovala metodickú 

a konzultačnú pomoc pri riešení problémových rodinných a sociálnych vzťahov. 

V III. ročníku učebného odboru bola poskytnutá pomoc žiačke s konfliktným správaním 

v spolupráci so školskou psychologičkou. Žiačka sa pravidelne zúčastňovala v CPPPaP, 

Vajnorská 98/D, individuálnych diagnostických rozhovorov s cieľom eliminovať drzé 

a arogantné správanie. 

S triednym učiteľom III. A a rodičmi sme konzultovali sociálne vzťahy v kolektíve 

a nevhodné správanie na verejnosti. 

Problémové správanie, vzťahy a klíma v I. Akč a ostatných triedach I. ročníka sme mapovali 

a navrhli riešenie v spolupráci s psychológmi z CPPPaP zaoberajúcimi sa prevenciou. 

V triedach I. C (3 žiačky) a II. A (1 žiačka) som formou individuálnych rozhovorov 

pravidelne poskytovala systematickú pomoc pri zvládaní konfliktných vzťahov v rodine, slabé 

študijné výsledky a psychické problémy. 

V 2. polroku školského roka počas dištančného vzdelávania som pravidelne cez EduPage 

poskytovala žiakom, učiteľom a rodičom informácie: 

- o aktuálnej činnosti CPPPaP, Vajnorská 98/D s kontaktom na školskú psychologičku 

(metodická pomoc žiakom pri psychických  problémoch) 

- o možnosti maturantov študovať na vysokých školách – odkaz na stánku Portál VŠ 

- o možnosti vykonať SCIO testy ako náhradu za maturitnú skúšku pri prijímaní na VŠ 
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Vyhodnotenie protidrogovej prevencie HA Mikovíniho 1 v Bratislave za šk. 

rok 2019/2020 

 

Pri plnení úloh v oblasti primárnej protidrogovej prevencie sme v šk. roku 2019/2020 

sme vychádzali z Plánu práce koordinátora primárnej protidrogovej prevencie na šk. rok 

2019/2020, pri tvorbe ktorého sme vychádzali z metodických pokynov nadriadených orgánov, 

z Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa, z Deklarácie práv dieťaťa, z Národného 

programu boja proti drogám, Plánu práce školy na šk. rok 2018/2019 a z aktuálnych potrieb 

školy. 

Koordinátor PdPP na škole je PaedDr. Žofia Tkáčová, dĺžka funkcie 19 rokov, kontakt: 

zofiatkacova@centrum.sk 

Ciele v oblasti prevencie boli zamerané na aktívnu ochranu mládeže pred drogami 

a inými negatívnymi javmi ohrozujúcimi duševné zdravie, monitorovanie žiakov s rizikovým 

správaním, formovanie zdravého životného štýlu a kvalitné využívanie voľného času, riešenie 

konfliktných situácií, budovanie zdravých rovesníckych vzťahov vrátane sexuálneho 

správania, eliminovanie akejkoľvek intolerancie – náboženskej, rasovej a inej, formovanie 

právneho vedomia žiakov, šikanovanie, eliminovanie akýchkoľvek prejavov extrémizmu, 

novovznikajúceho rizika priestoru online na internete. 

Počas celého šk. roku sme s výchovnou poradkyňou, vedením školy, s CPPPaP 

a pedagógom zodpovedným za VkaR monitorovali žiakov s rizikovým správaním a v rámci 

možností zistené prípady riešili. 

Rodičom žiakov prvých ročníkov na 1. rodičovskom združení bol odovzdaný letáčik, 

keď majú podozrenie, že ich dieťa je pod vplyvom drogy. 

4. XI. 2019 pán Lehocký z agentúry ACET MŠ SR zrealizoval workshop sex, AIDS, 

drogy a vzťahy a ich vplyv na psychiku, ale aj iné choroby spôsobené zneužívaním drog. 

14. XI. 2019 v spolupráci s Mjr. Korienekovou z KR PZ Bratislava 3 sme pripravili 

workshop na tému Až na dno... film priblížil situácie a dôsledky spôsobené zneužívaním 

alkoholu a iných drog na posilnenie právneho vedomia žiakov. 

27. novembra 2019 sme sa s 15 študentmi druhých ročníkov zúčastnili kultúrneho 

podujatia Čisté Vianoce v Zrkadlovom háji, ktoré pripravili klienti Resocializačného centra 

Sanatória AT Bratislava. Program ponúkol zamyslenie a konfrontáciu drogového a triezveho 

spôsobu života cez životné skúsenosti klientov zariadenia. 

mailto:zofiatkacova@centrum.sk
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3. decembra 2018 Mjr. Korieneková z KRPZ Bratislava 3 pre 1.B, 1.Am triedu 

zrealizovala projekt na tému Kyberšikana a iné závislosti, s dôrazom na príčiny a dôsledky 

tohto javu. 

Počas obdobia koronavírusu sme riešili rôzne projekty  zamerané na extrémizmus, 

jeho príčiny  dôsledky, migráciu, jej dôsledky na život Európy, multikulturalizmus a ľudské 

práva. 

Na paneli DROGY A MY sme sprístupnili aktuálne informácie. Niektoré témy, ako sú 

šikanovanie, rasizmus, extrémizmus, sme preberali na ETI, OBN a triednických hodinách. 

Na škole sa konali aj športové a kultúrne aktivity  zamerané na formovanie zdravého 

životného štýlu a šťastného života. 

 

Vyhodnotenie činnosti  koordinátora žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 

 

Na začiatku školského roka 2019/20 bolo individuálne začlenených 32 žiakov, na 

konci školského roka bolo 33 žiakov, z toho 4 žiaci maturovali. Všetci žiaci zmaturovali 

administratívne (priemer profilových známok počas štúdia). Individuálny prístup 

a zohľadňovanie špecifík žiakov s vývinovými poruchami učenia zvyšuje úspešnosť týchto 

žiakov na maturitnej skúške. 

13 žiakov na začiatku a na konci šk. roka 15 žiakov malo status žiaka so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) bez začlenenia. Zohľadňovali sa však na 

vyučovaní ich vývinové poruchy učenia (ďalej VPU). 

Rada by som zdôraznila, že žiaci so ŠVVP s diagnózou znížený intelekt, príp. 

zmiešaná porucha školských spôsobilostí, by mali byť prijímaní len na 3 ročný učebný odbor, 

vzhľadom na to, že odborní pracovníci CPPPaP neodporúčajú takýmto žiakom štúdium na SŠ 

s maturitou. 

Tak ako po minulé roky, učitelia boli informovaní o žiakoch so ŠVVP prostredníctvom 

„Zoznamu žiakov so ŠVVP“, kde mali prehľad o vývinových poruchách učenia žiakov so 

stručným vysvetlením diagnózy. 

Každý triedny učiteľ dostal vypracovaný Individuálny vzdelávací program – IVP, 

ktorého kópiu poskytol ďalším vyučujúcim žiaka. 

Do marca sa realizovali konzultačné a poradenské služby v rámci spolupráce 

s učiteľmi, triednymi učiteľmi, žiakmi a aj rodičmi žiakov so ŠVVP v čase rodičovských 

združení aj mimo nich. Je veľmi dôležité poskytovať na vyučovaní pomoc aj intaktným 
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žiakom. Pedagógovia by mali počas vyučovania venovať pozornosť nielen integrácii, ale aj 

inklúzii. To znamená individuálne pristupovať aj ku žiakom s osobnostnými, sociálnymi 

a inými problémami. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a 

dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov. 

V období dištančného vzdelávanie, kedy učitelia aj žiaci pracovali z domu, všetky 

informácie prebiehali písomnou formou cez EduPage. Učitelia i žiaci touto formou pravidelne 

dostávali aktuálne informácie o ponuke služieb z MŠ, z CPPPaP a iných inštitúcií. Budúcich 

maturantov som pravidelne informovala o aktuálnych možnostiach využitia konzultácií s 

odbornými pracovníkmi CPPPaP. Tiež som pripomenula žiakom IV. ročníka a III. Am 

povinnosť rediagnostického vyšetrenia v CPPPaP počas prázdnin, aby mali aktuálne 

špeciálno-pedagogické a psychologické správy potrebné na maturitnú skúšku. V spolupráci 

s triednymi učiteľmi u slabo prospievajúcich žiakov so ŠVVP im bola ponúknutá metodická 

pomoc odborníkov z CPPPaP. 

Častým komunikovaním so žiakmi so ŠVVP som získavala spätnú väzbu o ich 

problémoch, úspechoch, neúspechoch i pocitoch pri vzdelávaní na diaľku, bez osobného 

kontaktu a priameho povzbudenia o správnosti ich odpovede a konania. Odporúčala som im 

návod na efektívne vzdelávanie – zvládanie úloh, manažment času, aby zvládali prácu 

s pocitom „dobre vykonanej práce“. 

Pri ¾-ročnom hodnotení som všetkým žiakom so ŠVVP poslala individuálne 

hodnotenie ich práce počas dištančného vzdelávania, zamerané na pozitívnu stránku ich práce, 

vyzdvihla som ich snahu a úspech v jednotlivých predmetoch. 

Na záver by som rada zdôraznila, že dištančná forma vzdelávania ukázala, že 

vedomosti žiakov nie sú dostatočne utvrdené. Táto skutočnosť ešte viac znevýhodňuje žiakov 

so ŠVVP. Preto je potrebné zvlášť zamerať pozornosť na týchto žiakov a intenzívne im 

pomáhať pri štúdiu radou, povzbudením, pochvalou a motivovaním k dosiahnutiu čo 

najlepších výsledkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a 

právnickými osobami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v škole  
 

Spolupráca školy a rodičov je široká a mimoriadne významná súčasť života školy. Ide 

nielen o zapájanie rodičov do života školy prostredníctvom Rady školy alebo účasť rodičov 

na informačných stretnutiach s učiteľmi. Snahou školy je vtiahnuť rodičov do diania v škole, 

do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní 

ich detí. Aktivity školy súvisiace so zapojením rodičov do života školy sú zamerané na oblasť 

komunikácie s rodičmi, vzájomné poskytovanie informácií o živote školy. Bez rodičov si 

nevieme predstaviť celoškolské aktivity ako sú akadémie, prezentácie projektov, výstavy, 

praktické maturitné skúšky, záverečné skúšky – praktická časť, spoločenské a športové 

stretnutia organizované školu, Dni otvorených dverí a tematické workshopy. 

 

Motivácia žiakov ZŠ a spolupráca pomocou projektu 

Naša škola bude aj naďalej vyvíjať aktivity smerom k  ZŠ pre svoje zviditeľnenie 

a propagáciu. Budeme  pokračovať v organizácii „Dňa otvorených dverí“, počas ktorého majú 

žiaci ZŠ možnosť získať informácie o HA a  zúčastniť sa na vyučovaní jednotlivých 

odborných predmetov, kde sa  prezentujú ukážky odborných zručností, na ktorých môžu  aj 

aktívne  participovať.  Naďalej chceme spolupracovať so ZŠ pomocou projektov, napr. 

zapojením ZŠ do charitatívneho behu CapRun... Aj v školskom roku 2019/2020 sme   

prezentovať  informácie o škole distribuovaním propagačného materiálu a ukážkami 

odborných zručností priamo na viacerých ZŠ v Bratislave, ale aj v okolí. Zúčastnili sme sa aj 

na všetkých Župných dňoch v Bratislave, v Malackách, Pezinku, a Senci, Ktoré organizuje 

BSK na prezentáciu jednotlivých škôl. 

Odborné vzdelávanie žiakov, praktické vyučovanie 

Praktické vyučovanie žiakov sa realizuje formou odborného výcviku, a odbornej 

praxe. Prebiehalo podľa Školského vzdelávacieho programu, Plánu práce školy a tematických 

plánov, v súlade s učebnými osnovami a profilmi absolventov jednotlivých študijných  

učebných odborov. 

Odborný výcvik študijných odborov 6445 K kuchár, 6444 K, čašník servírka 

a učebných odborov 6445 H kuchár, 6444 H čašník, servírka, sa uskutočňoval cvičnou 
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a produktívnou prácou žiakov, spočívajúcou v príprave jedál a v obsluhe hostí. Praktické 

vyučovanie bolo zabezpečované formou skupinového a individuálneho výcviku na zmluvne 

dohodnutých pracoviskách. 

     Odborná prax a odborný výcvik študijného odboru 6323 K hotelová akadémia a  6421 L  

nadstavbové štúdium prebiehala taktiež na zmluvne dohodnutých pracoviskách. Odborná prax 

a ODV prebiehali cyklicky, podľa vopred stanoveného časového plánu. Žiaci boli zaraďovaní 

na pozíciách obsluha, kuchyňa, pomocné manažérske práce a na úseku ubytovania. 

 

Zahraničná odborná prax sa realizovala v destináciách vo Švajčiarsku. 

Spätná väzba odbornej praxe a obidvoch foriem odborného výcviku (skupinová a individuálna 

forma) sa prejavuje u žiakov pozitívnymi pracovnými zručnosťami a návykmi. Žiaci 

vytvárajú dobré meno škole a zamestnávatelia majú vysoký záujem spolupracovať so školou. 

 

Dištančné vzdelávanie.  

Od 16. 03. 2019 prerušenie vyučovania na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR. 

V úvode dištančného vzdelávania boli všetci študenti písomne oboznámení,  akou 

formou im budú zadávané úlohy a témy na vzdelávanie. Podrobne im bolo vysvetlené, ako 

bude prebiehať komunikácia a hodnotenie prác. Každý problém ktorý sa vyskytol pri plnení 

úloh konzultovali s MOV.  

MOV komunikovali so žiakmi cez rôzne dostupné kanály :  Edupage, e-mail, 

WatsApp, YouTube a osvedčili sa online hodiny cez Messenger.  Celkovo hodnotím prácu 

študentov počas dištančného vzdelávania za uspokojivú a bez väčších problémov. Dištančné 

vzdelávanie poukázalo aj na niektoré nedostatky vo vedomostiach žiakov pri používaní 

informačných technológií. 

Vysoko vyzdvihujem spoluprácu so zmluvne dohodnutými prevádzkami pracovísk 

ODV a odbornej praxe, ktoré nám umožňujú nielen vykonávať praktické vyučovanie, ale aj 

svojím sponzorstvom pomáhajú realizovať odborné praktické maturity a záverečné skúšky. 

 

Pracoviská skupinového ODV v šk. roku 2019/2020 

 

1. Hotel Crowne Plaza 

2. Grand Hotel River Park 

3. Hotel Holiday Inn 

4. Hotel Park Inn 
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5. Hotel Sheraton 

Pracoviská individuálneho odborného výcviku 

 

1. Hotel Sheraton – výrobné stredisko 

2. Hotel Devín 

3. Hotel Marrol´s 

4. Hotel Roset 

5. Hotel Apollo 

6. Seba Senator Banquets 

7. Školská jedáleň 

8. Bufet HA 

     S jednotlivými prevádzkami boli uzavreté písomné dohody  o zabezpečení odbornej 

prípravy – praktického vyučovania žiakov školy. V školskom roku 2019/2020 žiaci pracovali 

pod vedením 10 majstrov odbornej výchovy a  hlavnej majsterky ODV pre profesie kuchár 

a čašník, servírka. Odborná prax nadstavbového štúdia študijného  odboru 6421 L spoločné 

stravovanie prebiehalo vo vybraných prevádzkových jednotkách pod vedením zástupkyne pre 

ODV. 

     Súvislá odborná prax žiakov študijných odborov 6323 K hotelová akadémia sa realizovala 

vo vybraných 4 a 5 hviezdičkových hoteloch a gastronomických zariadeniach v Bratislave, na 

Štrbskom Plese, v Starom Smokovci, s ktorými škola uzatvorila písomnú dohodu o odbornej 

praxi.Súčasťou odbornej praxe bolo aj vyučovanie predmetu Prax - ODV triedy IV.B priamo 

v zmluvne dohodnutých prevádzkach. 

. 

Počet žiakov, ktorí boli zadelení na vykonávanie  odborného výcviku a  odbornej praxe 

u zamestnávateľa: 562 

Na základe zmeny vo vzťahu k  dištančnému vzdelávaniu žiaci , ktorí boli zadelení  na súvislú 

prax formou   odborného výcviku, prerozdelene ju vykonávali dištančnou aj prezenčnou 

formou pod odborným dohľadom MOV a pedagógov odborných predmetov. 

 

Pracoviská odbornej praxe a ODV študijného odboru 6323 K hotelová akadémia: 

 

1. Hotel Patria Štrbské Pleso 

2. Hotel Bellevue Starý Smokovec 

3. Hotel Crowne Plaza 

4. Grand Hotel River Park 
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5. Hotel Falkensteiner 

6. Hotel Sheraton 

7. Hotel Park Inn 

8. Hotel Holiday Inn 

9. Hotel Marrol´s 

10. Hotel Devín 

11. Bufet HA 

12. Hotel Apollo  

Pracoviská zahraničnej odbornej praxe: 

 

Švajčiarsko – Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR – 2 žiačky 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

 

Ing. Katarína Biela, riaditeľka HA 

Mgr. Jana Bachratá, zástupkyňa riaditeľky  

Ing. Oľga Žikavská, zástupkyňa riaditeľky 

Mgr. Iveta Menyhartová, zástupkyňa riaditeľky 

Ing. Mária Osvaldová, vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku 

Zuzana Zavacká, sekretariát školy 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 

3. Koncepcie školy na roky 2017/2022 

4. Plánu práce školy HA na školský rok 2019/2020 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri HA 

7. Ďalších podkladov pedagogickej rady školy, gremiálnych porád riaditeľky školy 
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 29. 10. 2020 

 

Stanovisko Rady školy HA: 

 

Rada školy pri HA odporúča Bratislavskému samosprávnemu kraju ako 

zriaďovateľovi Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava schváliť Správu o výsledkoch a 

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020. 

 

 

Prerokované na zasadnutí RŠ dňa 29. 10. 2020 

 

                                                                                         Ing. Adriana Vydrová  

  

                                                                          ……………………….………………………… 

                                                                                    meno a priezvisko – predseda RŠ 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Hotelovej akadémie, Mikovíniho 1, 

Bratislava schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2019/2020. 

 

 

V Bratislave     ………………….... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                                        

                                                                                                               predseda 
 


