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Ing. Katarína Biela                                     pečiatka školy a podpis 

riaditeľka školy 
 

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 skončí 3. 05. 2020. 

 

 

Členovia rady školy 

 

P.č

. 

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

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

2. Martin Henc   člen rodičov 04. 05. 2016 

3. Jana Spustová členka rodičov 04. 05. 2016 

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

5. Mgr. Magdaléna Ochabová podpred

seda 

pedagogických zamestnancov od 01. 10. 

2019 

6. Ing. Zuzana Dúžeková členka zriaďovateľa – BSK od 17. 5. 2018 

7. Mgr. Mikuláš Krippel,PhD.  

člen 

 

zriaďovateľa – BSK 

 

od 17. 5. 2018 

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

9. Milan Štrba Bsc člen zriaďovateľa – BSK od 17. 5. 2018 

10. Mária Novotná členka rodičov od 1. 7. 2018 

11. Filip Hamada člen žiakov od 6. 5. 2018 
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Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019  

 

RŠ HA  v školskom roku 2018/2019 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 20182019 zišla štyrikrát (19. 10. 2018, 15. 1. 2019, 20. 3. 2019,  

12. 06. 2019) a aktuálne problémy riešili členovia RŠ aj 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.  

V zmysle vyhlášky MŠSR 291/2004 Z.z. v súlade s § 25 odst. 6 zákona č. 596/2003 

Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zákonov § 1 odst. 11 sa predseda RŠ. Mgr. Jana Bachratá vzdala členstva v RŠ 

HA.  

Novým členom zastupujúcim pedagogických zamestnancov sa stala Mgr. Magdaléna 

Ochabová. Predsedom RŠ sa stala Ing. Adriana Vydrová. 

Žiacka školská rada 

V školskom roku 2018/2019 bola ustanovená žiacka školská rada, ktorá sa pravidelne 

stretáva, a riešiť podnety od žiakov. Jej predseda zastupuje žiakov na rokovaniach Rady 

školy. 

 

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, náuky o spoločnosti 

- predmetová komisia cudzích jazykov – ANJ, NEJ  

- predmetová komisia prírodovedných predmetov 

- predmetová komisia ekonomických predmetov 

- predmetová komisia telesnej výchovy 
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- koordinátor boja proti drogám 

- výchovný poradca 

- koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

- predmetová komisia odborného výcviku 

-     rada rodičovského združenia 

-     žiacka rada školy 

Počet žiakov školy za školský rok 2018/2019 

 

 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

 

1. 

HA 3 

Mk,č 1 

UOk,č 1 

Nadst. 1 

82 

31 

29 

14 

5 

2 

0 

0 

HA 3 

Mk,č 1 

UOk,č 1 

Nadst. 1 

83 

28 

29 

10 

 

5 

2 

0 

0 

 

2. 

HA 3 

Mk,č 1 

UOk,č 1 

Nadst. 1 

75 

26 

30 

7 

3 

6 

2 

1 

HA 3 

Mk,č 1 

UOk,č 1 

Nadst. 1 

74 

25 

22 

7 

3 

6 

2 

1 
 

3. 

HA 3 

Mk,č 1 

UOk,č 1 

 

78 

24 

17 

2 

1 

1 

HA 3 

Mk,č 1 

UOk,č 1 

 

77 

24 

17 

2 

1 

1 

 

4. 

HA 3 

Mk,č 1 

 

 

80 

26 

 

1 

2 

HA 3 

Mk,č 1 

 

79 

25 
1 

2 

5. HA 3 

 

 

 

74 1 HA 3 

 
72 1 

 

Spolu 
 
24 

 

583 

 

27 
 

24 
 
572 

 
27 

 

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 
158 139 139 90 1 

6445  K kuchár 35 28 28 18  
6444 K čašník, 

servírka 
30 20 20 12  
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6445 H kuchár 26 0 15 15  

6444 H čašník, 

servírka 
15 0 15 15  

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník Počet prijatých 

žiakov 

Z ktorej školy 

2. 2 HA, Baštová 32, Prešov 

SHA HOST, Riazanská 75, BA 
3. 1 HA, Ľ. Wintera, Stromová 1239/34, Piešťany 
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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 99 - 51, 1 % 62, 5‰ 57, 36% 2, 53 

ANJ 67 B1 53, 1 63, 2‰ 57, 42% 2, 15 

ANJ 23 B2 81, 25 61,05‰ 81, 25% 1, 13 

NEJ 9 B1 43, 7 * 62,5 2, 22 

NEJ 1 B2 32, 50 * 95,00 1 

TČOP 99 - - - - 2,31 

PČOP 99 - - - - 1,26 

* Pri malom počte  žiakov sa percentil  školy nevykazuje 

 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2018/2019 

 
 
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 

I.Ds až II.Ds 6421 L spoločné stravovanie 

 

 

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
( Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie) 

 

Zamestnanci školy spolu 84 

Počet pedagogických 64 

Z toho:  

- kvalifikovaní 58 

- nekvalifikovaní 6 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Počet nepedagogických 20 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg* 0 

- upratovačky, vrátnik 10 

- škol. kuchyňa a jedáleň 2 

- administratívni pracovníci 8 

 

Spolu počet zamestnancov SŠ 

 

84 

 

Z toho pedagogických 

 

64 
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Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

 

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 8 SJL,LIS AJ, RJ 

2 Biela Katarína 

Ing. 

Odborné ekon. 

predmety 

2 UČT AJ 

3 Bortlíková 

Ľuboslava Mgr. 

ANJ 25 ANJ,KAJ AJ 

4 Cimprichová 

Iveta PaedDr. 

NEJ,RUJ 23 NEJ,KNJ NJ 

5 Čentešová 

Daniela Bc. 

Odb.techn.pred. 26 TECH,TPP,  

6 Bahidská  

Adriana 

Mgr. 

ANJ a Literatúra 24   ANJ AJ 

7 Gregorová Viera 

Mgr. 

ANJ,Ped.psych. 23 ANJ AJ 

8 

 

Czére Sabína 

Mgr. 

Matematika 

a et.výchova 

25 MAT MJ 

9 Girethová Zdenka 

Ing. 

Odbor.ekon.pred. 26 HGM,EKO, ADK NJ 

10 Brixová Janette 

Katarína Ing.   

Odb.ekon.pred. 22 EKO,AES, HOV AJ 

11 Chovancová 

Mária Bc. 

Odb.techn.pred. 27  ODV,TEO,STO MJ 

12 Chrappová Marta 

Ing. 

Odb.ekon.pred. 24 ADK,UČT, EKO  

13 

 

Hašková Eva 

Mgr. 

SJ,Est.vých. 26 SJ, LIS  

14 Iľková Ružena 

Bc. 

Odb.ekon.pred. 26 TECH,TPP,  

15   Mgr.Javorová 

Katarína PhD. 

 Matematika-

Chémia 

22 MAT,INF AJ 

16 Jaslovská Zuzana 

Ing. 

Odb.ekon.pred. 24 UČT,ADK AJ 

17 Kalivodová Lida 

MVDr. 

Odb.tech.pred. 19 NAP,PAV,  

18 Katonová Eva 

Mgr. 

FRJ. Et.vých.SJ 27 FRJ,ETV, SJ FJ 

19 Kováčiková 

Katarína Ing. 

Odb.ekon.pred. 18 EKO, GCR,ADK NJ 

20 Kollár Marcel 

Ing. 

Odb.ekon.pred. 22 EKO,,PRA,KOM  

21 Koželuhová Dana 

Ing. 

  

Odb.ekon.pred. 26 HGM,TEO,MSS, 

ODV,CER 

 

22 Kuča Jozef Mgr. TSV 20,5 TSV  
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23 Kučerová Albína 

Bc. 

Odb.techn.pred. 

 

26 TPP,  

24 Kučerová 

Katarína Mgr. 

Odb.tech.pred. 4 PRX  

 

25  PhDr.Mgr. 

Jančovičová 

Gabriela  

Kulturológia,folklór 

Kultúra a turizmus 

15 TEO,ODV  

26 Lohyňová 

Kornélia  Ing. 

Odb.ekon.pred. 22 HGM,MAR,GCR AJ 

27 Lonská Dana   TSV 22 TSV, BIO  

28 Marušiaková Jana  

Mgr. 

ANJ 25 ANJ AJ 

29 Menyhartová 

Iveta Mgr. Bc.             

. 

Odb.tech.pred. 25 TEO,ODV MJ 

30 Mikuláš Miroslav 

Ing. 

INFOR. 23 INF,  

31 Mgr.Ochabová 

Magdaléna 

SJ,ETV 27 SJ,ETV AJ 

32 Ing.Oškerdová 

Bohumila 

NEJ 22 NEJ, KNJ NJ 

33 Pavlíková Valéria 

Mgr. 

Odb.ekon.pred. 14 USP,TEP, TEO, STOL  

34 Prochácová 

Andrea Ing. 

Odb.tech.pred. 26 TPP, TECH,PAV  

35 Podhradská 

Libuša Mgr. 

OBN,Dej,ETV 22 ETV,DEJ  

36 Poláček Vladimír 

Mgr. 

TSV 21 TSV  

37 Ptačinová Jana 

Ing. 

Odb.ekon.pred. 26 TEO,ODV  

38 Quittnerová Jana 

Ing. 

Odb.ekon.pred. 20 HGM,UCT,HOK,  

39 Róžová Jana 

Mgr. 

SJ, LiT 25 SJ,LIS AJ 

40 Šechnyová 

Renáta Ing. 

Odb.ekon.pred. 25 EKO,HGM, ADK  

41 Švecová Erika 

Mgr.  

ANJ,SJ 27 ANJ,KAJ AJ 

42 Ťapajnová Eva 

PaedDr. 

ANJ,Náb.V 26 ANJ,KAJ AJ 

43 Tkáčová Žofia 

PaedDr. 

SJLiT, OBN 19,5 SJL, OBN, ETV  

44 Trnovská Eva 

Ing. 

Odb.ekon.pred. 23 EKO,MAR, 

UČT,KOM 

NJ 

45 Tinková Adela 

Mgr. 

NEJ,Fil. 24 NEJ,KNJ,OBN,NOS NJ 

46 Váradyová Ildikó 

Bc.  

Odb.tech.pred. 25 ODV,STO, TEO  MJ 

48 Weintragerová TSV 23 TSV  
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Dana Mgr. 

49 Žikavská Oĺga 

Ing. 

Odb.ekon.pred. 6 ADK  

 

 

 

Spolu PH: 

  

1065 

  

 

Pedagogickí zamestnanci na dobu určitú 

 

Por. 

Č. 

Meno, titul, funkcia Aprobácia PH predmety  

50.  Soňa Mináriková Mgr. ETV,OBN 14  ETV,OBN.ŠpP  

51. Tetiana Kalianova Mgr. ANJ,Psych. 24 ANJ AJ,RU 

 Spolu počet hodín:  38   

 

Pedagogickí zamestnanci na dohodu 

 

Por. 

Č. 

Meno, titul, funkcia Aprobácia PH predmety  

52 Malichová Eva   Mgr. Náb. 2 Náb.  

 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 Hýlová Zuzana Bc. Servírka 35 ODV  

3 Kosztanková  Daniela Servírka 35 PPV  

4 Krasňanská Eva  Servírka 35 ODV  

5 Kováčová Darina Kuchár 35 ODV UJ 

6 Kurucová Mária Bc. Servírka 35 ODV, MJ 

7 Ing.Naštický Róbert Čašník 35 ODV,TEP  

8 Pluhárová Valéria Servírka 35 ODV,TEP  

9 Róthová  Marta Kuchárka 35 ODV MJ 

10 Rušinová Emília Mgr. Servírka 35 ODV  

11 Skirkaničová  Eva Servírka 35 ODV MJ 

12 Škarbová Mária Kuchárka 35 ODV  

      

 Spolu PH:  420   
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Odbornosť vyučovania v školskom roku 2018/2019 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný 

predmet 

Anglický jazyk 2 

Technológia prípravy pokrmov 3 

Technika obsluhy 3 

 

 

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 

2018/2019 

 
Forma vzdelávania Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania /počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Atestačné 1 1 0 0 

Priebežné odborné 8 8 0 0 

Inovačné 8 4 0 0 

Jazykové (rozširujúce) 8 1 7 0 

Aktualizačné  4 4 0 0 
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Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

 

 

Aktivity organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

 Skill Slovakia Gastro Junior 2019 

Praktická časť MS: 

V. A, IV. Am – Recepcia:  100. Výročie 

vzniku Československa  

V.B, II.Ds – Maškarný bál  

V.C – Recepcia: Ochutnaj 20. roky 

 

Nestville Master Cup 

Pivná akadémia Cervesario - Topvar 

Gurman Fest – kuchári, čašníci  

Danubius Gastro Cup cukrár 

 

Súťaž „ Vráťme knihy do škôl 

Dobrovoľné zbierky: Úsmev ako dar,  

Liga za duševné zdravie,  

Deň narcisov, Belasý motýľ, 

Biela pastelka 

Matematická súťaž KLOKAN 

Súťaž v informatike „GENIUS LOGICUS“ 

 

Návšteva Československej výstavy na 

Bratislavskom hrade 

Účasť na filmovom predstavení Babička pod 

záštitou organizácie Človek v ohrození 

Exkurzia hotel Thermia Palace a kúpeľný dom 

Irma v Piešťanoch 

Exkurzia pre žiakov v hoteli 

Sherathon, Austria Trend, Crowne Plaza, 

 Kempinski a Double Tree Hilton Bratislava 

Prednáška a exkurzia Gatto Matto 

Exkurzia pre žiakov do Vinohradníckeho 

múzea a Múzea obchodu  

Exkurzia do výrobne alkoholických nápojov 

„Jelínek“ 

Prezentáciu moravských vín v Buchloviciach 

Exkurzia  na festivale  Káva , čaj, čokoláda 

Exkurzia  v hoteli Crown Plaza 

Exkurzia  Slovenská národná galéria 

Exkurzia  Schlosshof 

Exkurzia M. R. Štefánika s odovzdávaním 

certifikátov JA Etika v podnikaní 

Exkurzia spojená s odbornou prednáškou  

a ukážkami prípravy kávy pre žiakov   Barzus      

Tematické špecializované kuchyne so žiakmi 

HA, ktorí realizujú ODV v ŠJ 

Charitatívny projekt – príprava múčnikov 

a občerstvenia  na predaj 

 

 

Jazykovo-poznávací pobyt v Londýne 
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Deň otvorených dverí – december 2018 

 

Župné dni - Avion 

Športovo branné aktivity 

Kurz ochrany života a zdravia  

3 lyžiarske kurzy pre žiakov 1. ročníky 

Plavecký kurz pre žiakov 1. a 2. ročník 

Futbalový turnaj o pohár RŠ - chlapci 

Súťaž vo vybíjanej pre dievčatá o pohár RŠ 

Telovýchovné kurzy pre V. ročníky 

 

Futbalový turnaj SOŠ hotelových služieb a 

obchodu 

Futbalový turnaj o pohár župana 

Účasť na filmovom predstavení Babička pod 

záštitou organizácie Človek v ohrození 

s následnou diskusiou 

 

PK prírodovedných predmetov: 

Súťaž ekologické problémy 

Súťaž o najzelenšiu triedu 

Súťaž o najkrajšie jablko 

Súťaž ku Dňu mlieka 

Súťaž Klokan 

Genius Logicus 

 

 

PK spoločenskovedných predmetov: 

Triedne kolá v recitačnej súťaži 

Triedne kolá dejepisnej súťaže 

 „Čo vieš o ČSR?“. 

 

Organizácia divadelných predstavení v SND 

pre žiakov, pracovníkov a rodičov školy (13 

predstavení) a výchovných koncertov 

 

4 výchovné podujatia, prednášky a semináre 

v rámci  protidrogovej prevencie a výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu v spolupráci 

s KRPZ BA III, Sanatórium AT BA 

Príprava školského časopisu 

Organizácia workshopu s témou korupcia 
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie Medzinárodné súťaže 
Regionál-

ne kolo 

Krajské 

kolo 

Celosloven

ské kolo 

Názov súťaže Umiestnenie 

Futbalový turnaj SOŠ 

hotelových služieb a 

obchodu 

  2. miesto    

Danubius Gastro Cup 

cukrár junior 
 1.  miesto    

Nestville Master Cup  3. miesto    

Futbalový turnaj o 

pohár župana 

3. miesto     

 

 

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 31. 08. 2020  

Výnimočné školy 01. 09. 2018 31. 07. 2019  
Make a Difference - 

eTwinning 
01. 09. 2018 30. 06. 2019  

Microsoft Show case 

school 
01. 09.2018 31. 08. 2019  

Skype-collaboration 01. 09. 2018 30. 06. 2019  
Projekt DofE 01. 09. 2018 01. 09. 2019 Bronzová úroveň – 4 

žiaci 

Ja Etika v podnikaní 01. 09.2018 30. 06. 2019 3. miesto 

v cesloslovenskej 

súťaži JAS ,,Vedieť sa 

správne rozhodnúť“ 

Živé knihy 01. 09. 2018 28. 02. 2019  
100 rokov od vzniku 

ČSR 

September 2018 December 2018  

Pamätníky 

protifašistického 

odboja 

10. 01. 2019 31. 05. 2019  

Charitatívny školský 

projekt 3.C triedy – 

Brána do života 

Charitatívny školský 

projekt 3.B, 3.A triedy 

– Pomoc pre Jakubka 

Marec 2019 Apríl 2019  

Projekt Ľudové zvyky 

a tradície Slovenska 

September 2018 Január 2019  

Projekt Škola škole 

,,Slovenská ryba na 

04. 04. 2019 04. 04. 2019  
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tanieri“ 

 

Projekt ,,Rozbehni sa“ November 2018 November 2018  
Projekt ,,Otvorená 

škola“ 

November 2018 Máj 2019  

 

Erasmus + projekt: Culture in Action (Kultúra v akcii) (nový) 

Je to medzinárodný projekt realizovaný s 3 partnermi z Francúzska, Cypru a Holandska. Je 

zameraný na rozvoj soft kompetencií a spoznávanie kultúrneho dedičstva zapojených krajín.  

 

Výnimočné školy – grantový projekt (nový) 

Je to projekt Nadácie ZSE, v rámci ktorého sme získali grant na realizáciu inovatívnych 

metód vyučovania. 

 

 eTwinning – projekt Make a Difference Day  (pokračujúci) 

 „Make a Difference“ 

Jedná sa o globálny projekt, ktorý sme iniciovali ako škola, a ktorý robíme spolu s ďalšími 

školami sveta, ktoré používajú Microsoft technológie. Ide o projekt sociálneho podnikania, 

ktorý realizujeme pre komunitu. Realizujeme ho už tretí rok 

 

Microsoft Showcase škola   (pokračujúci) 

Už druhý rok sme ukážkovou školou Microsoft, organizujeme otvorené hodiny pre iné školy, 

robíme webináre o tom, ako využívame technológie na vyučovaní. Sme súčasťou 

celosvetovej siete Microsoft škôl, na Slovensku sú také 4 školy. 

 

Skype-collaboration   (pokračujúci) 

Druhý rok realizujeme maratón Skypovania – je to oficiálne Microsoft projekt, počas ktorého 

sa spájame so školami z celého sveta prostredníctvom Skypu, robíme virtuálne výlety a 

vyučujeme sa s odborníkmi zo sveta prostredníctvom videokonferencie. Následne na to 

spolupracujeme s prihlásenými školami na projekte sociálneho podnikania. 

 

Projekt  DofE   

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu  (DofE) – komplexný rozvojový program, ktorý 

rozvíja schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život. V programe si študenti 

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

programu je aj dobrodružná expedícia. Program podporuje vytrvalosť, cieľavedomosť, 

vnútornú motiváciu, zodpovednosť, schopnosť prekonať samého seba, vyjsť zo svojej 

komfortnej zóny a spoluprácu. V šk.  roku 2018/2019  sa zúčastnili programu 4 žiaci, ktorých 
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viedli 4 pedagógovia  ako vedúci  a koordinátor programu, ako školiteľ a hodnotiteľ  

dobrodružnej expedície. Žiaci splnili aktivity bronzovej úrovne. 

JA Etika v podnikaní  

Program pútavým obsahom a formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie 

etických hodnôt, podnecuje medzi študentmi diskusiu o platnosti univerzálnych etických 

princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a 

rešpektovanie odlišností. Reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania, 

prispieva k rozširovaniu potenciálu vedomostí študentov. Program vrcholí triednou 

a následne celoslovenskou súťažou „Vedieť sa správne rozhodnúť“, v ktorej študenti riešia 

prípadovú štúdiu, jej riešenie následne prezentujú pred odbornou komisiou. Za úspešné 

absolvovanie programu študenti dostávajú certifikát. V tomto roku naši študenti obsadili 

v celoslovenskej súťaži 3. miesto. Program je odporúčaný v POP pre školský rok 2019/2020.   

 

 

Živé knihy 

už siedmykrát sa realizoval projekt „Živé knihy“. Naši žiaci mali opäť možnosť stretnúť sa 

so zaujímavými ľuďmi, „živými knihami“ a dozvedieť sa viac o ich živote, práci, záľubách, 

splnených snoch a odvážnych plánoch...Projekt „Živé Knihy“ bol výsledkom 

niekoľkotýždňovej práce žiakov III. A triedy, pod vedením p. Bachratej a  p. Podhradskej. 

Projekt splnil svoj cieľ nielen obsahom, ale posilnil aj tímového ducha triedy.  

 

100 rokov od vzniku ČSR – školský projekt 

 

Rok 2019 je vyhlásený za rok M. R. Štefánika. Žiaci 2. ročníka vyhľadali v mieste bydliska 

pamätník tohto velikána na internete a potom ho osobne navštívili. Odfotili sa pri ňom a 

projekt spracovali ako wordový dokument s informáciami o pamätníku a so svojou 

fotografiou. 

 

Pamätníky protifašistického odboja – školský projekt 

 

Každý žiak tretieho ročníka navštívil pamätník protifašistického odboja. Pripravil 

fotodokumentáciu a wordový dokument. Projekt korešpondoval s preberaným učivom. 

 

Charitatívny  školský projekt  3.C – Brána do života   

 

Projekt zameraný na pomoc obetiam domáceho násilia v krízovom centre Brána do života v 

Bratislave. Centrum je zamerané na pomoc matkám s deťmi, sociálno-psychologické 

poradenstvo. Projekt korešponduje s preberaným učivom. 

 

 

Charitatívny školský  projekt 3.B, 3.A – Pomoc pre Jakubka  
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Projekt zameraný na pomoc pri liečbe ťažko postihnutého Jakubka. Projekt korešpondoval s 

preberaným učivom. 

Projekt Škola škole ,,Slovenská ryba na tanieri“ 

 

Projekt v spolupráci so SOŠ poľnohospodárska a veterinárna Ivanka pri Dunaji. 

Prezentácia konzumných rýb, ukážky rybolovnej techniky, tradičných rybárskych metód 

a správne spracovanie ryby na kulinárske účely.  

 

Projekt ,,Rozbehni sa“ 

 

Je zameraný na tvorenie podnikateľských nápadov a ich overovanie v praxi. Ambasádorkou 

projektu je Mgr. Ochabová a v rámci projektu s Mgr. Podhradskou zorganizovali niekoľko 

workshopov. 

 

Projekt ,,Otvorená škola“ 

 

Projekt bol podporovaný BSK. Cieľom projektu je rozvíjať u študentov kreatívnosť a hravosť 

ku školskej telesnej a športovej výchove formou nových aktivít spojených s posilňovaním 

celého tela a zároveň motivovať nielen študentov, ale aj pracovníkov, rodičov a širšiu 

verejnosť k láske športu. 

 

 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 
 

V školskom roku 2018/2019 sa inšpekčná činnosť nekonala. 

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

 
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).  V školskom roku 

2018/2019 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. 

Na budove školy boli dokončené opravy fasády niektorých opotrebovaných častí. 

V školskom roku 2018/2019 boli v klasických učebniach školy vymenené školské lavice 
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a stoličky, bolo obnovené osvetlenie učební, výmena školských tabúľ a dverí do učební. 

Všetko z finančných prostriedkov VÚC. 

 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 
     Na základe Metodického usmernenia k predkladaniu údajov finančných výkazov Vám 

predkladáme rozbor hospodárenia za rok 2018. 

 

     Hotelová akadémia je príspevková organizácia s právnou subjektivitou napojená na 

rozpočet BSK. Riaditeľkou školy je Ing. Katarína Biela. V školskom roku 2017/2018 bolo 

605 žiakov školy a 86 zamestnancov  z toho pedagogických 66 zamestnancov.  

 

     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. V školskom roku 2017/2018 sme spolupracovali s hotelmi:  

Hotel Crowne Plaz, Hotel Holiday Inn, Austria Trend Hotel, Technopol servis a. s., Grand 

Hotel River Park, Hotel Sheraton, Hotel Devín, Hotel Marrol´s, Hotel Roset, Hotel Apollo, 

Hotel Patria Štrbské Pleso, Hotel Bellevue Starý Smokovec, Grand Hotel River Park, Hotel 

Falkensteiner, Arcadia Hotel a Double Tree Hotel Hilton. 

 

Odbornú prax môžu realizovať aj v zahraničí.  

Zahraničná odborná prax sa realizovala v Grécku, v Taliansku, v Japonsku, v Rakúsku, v 

Španielsku a vo Francúzsku. 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).  V nasledujúcom období  plánujeme 

zariadiť prípravovne pokrmov jedál a nápojov  modernejšími kuchynskými zariadeniami 

a inventárom. 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, (oprava 

fasád, oprava odkvapov a plechových častí budovy, 

. V školskom roku 2017/2018 bola schválená požiadavka Bratislavským samosprávnym 

krajom na zakúpenie nových školských lavíc a stoličiek. Realizácia prebehla koncom roka 

2018. 

     Okrem toho škola môže  vykonávať podnikateľskú výrobnú a obchodnú činnosť nad 

rámec hlavnej činnosti v oblastiach vymedzených zriaďovacou listinou. 

 

 

Na  rok 2018 na základe uznesenia Zastupiteľstva BSK nám BSK rozpísal záväzné 

limity dotácií nasledovne: 

 

   Zdroj                                                      111                             41                   52 

 
Bežné výdavky   

 

na prenesený výkon štátnej správy               1 493 266  € 

 

v tom  

normatívne fin. prostriedky                          1 451 645 € 

 

nenormatívne fin.prostriedky                            41 621 € 

v tom:vzdel.poukazy           18 547€ 

odchodné do dôchodku         3 529€ 

lyžiarske kurzy                     15 600€ 

učebnice CJ                            3 945€                            

     

na originálne kompetencie FK:09602                                               9 488  € 

na originálne kompetencie FK:09223                                             51 427 € 

 

 

Úpravy záväzných ukazovateľov rozpočtu:                                 

rozpočt.opatrenia č.4 

lyžiarske kurzy                                      +  3 900  € 

 

rozpočt.opatrenia č.20 
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vzdelávacie poukazy                             -      211 € 

 

rozpočt.opatrenia č.47 

catering pre OS                                                                               +  2 500 € 

 

rozpočt.opatrenia č.54 

odmena Deň učiteľov                                                                     +     350 € 

 

rozpočt.opatrenia č.85 

lyžiarske kurzy                                      -   6 000 €   

 

rozpočt.opatrenia č.90 

transfer na opravu,údržbu                                                                +  5 000 € 

 

rozpočt.opatrenia č.159 

odmeny riaditeľov                                                                           +   2 407,51€      

 

rozpočt.opatrenia č.160 

odmeny-mimovyuč.aktivity                                                             +  5 931 € 

 

rozpočt.opatrenia č.162 

odmeny-mimovyuč.aktivity                                                             +     211 € 

 

rozpočt.opatrenia č.167 

catering preSOŠ Farského                                                              +      500 €                                         

 

rozpočt.opatrenia č.173 

učebnice CJ                                             +     840 € 

 

rozpočt.opatrenia č.199 

dovybavenie ŠJ                                                                               +   16 460 €  

 

rozpočt.opatrenia č.202 

maturity                                                  +   2 057 € 

                                                                                                                                                                             

rozpočt.opatrenia č.233 

transfer na nákup škol.stolov a stolič.                                                +  50 732 € 

 

rozpočt.opatrenia č.302 

účasť Učiteľ Slovenska                                                                       +    1 035 €   

 

rozpočt.opatrenia č.305 

vzdelávacie poukazy                                -     128 € 

 

rozpočt.opatrenia č.311 

dofinancovanie ŠJ                                                                               +       101€ 

 

rozpočt.opatrenia č.313 

trasfer na výmenu podl. krytiny                                                         +    5 000 € 

 

rozpočt.opatrenia č.322 
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maturity                                                   +    497 € 

 

rozpočt.opatrenia č.323 

učebné pomôcky                                                                                +       700 € 

 

rozpočt.opatrenia č.336 

Otvorená škola-oblasť športu                                                             +   3 997 € 

 

rozpočt.opatrenia č.358 

odchodné                                                   - 3 529      

                                    

rozpočt.opatrenia č.367 

odmeny riaditeľom,zamestnacom                                                     +  12 394 € 

 

rozpočt.opatrenia č.374 

odmeny-mimovyuč.aktivity                                                               +   5 624 € 

 

rozpočt.opatrenia č.377 

učebné pomôcky                                                                                +      700 € 

 

rozpočt.opatrenia č.397 

učebnice                                                     - 3 810 € 

 

rozpočt.opatrenie č.399 

odchodné                                                    +  3536 €       

 

rozpočt.opatrenie č.330 

dovybavenie školskej jedálne                                                                                   +  8 134 €  

      

rozpočt.opatrenie č.421 

dovybavenie školskej jedálne                                                                                    -    701,44 

€       

 

 

 

 

S p o l u :                                         1 490 418 €               174 557,51 €         7 432,56 

            

 

 

  Náklady na prevádzku činili  v roku 2018  1 759 433,57  €, z toho boli osobné náklady  

1 469 090,40 €. Výnosy 1 770 922,27 €.     

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 



23 

 

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. 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 

28. Priebežne hodnotiť sociálnu atmosféru v triedach a v školách a vytvárať podmienky 

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

 

 

- 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  - Nedostatočná možnosť finančného ohodnotenia 

pedagógov 

- 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 

 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. 

 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 
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Štart podnikania 

Viac ako peniaze 

Kultúra v akcii 

Klub mladého hoteliera 

Slávnostné stolovanie 

Radi chodíme do divadla 

Matematika hrou 

Etika v spoločenskom styku a kreativita v stolovaní 

Nemecká gramatika (pre maturantov) 

Matematika – príprava na ďalšie vzdelávanie 

Matematika naša každodenná 

Zdokonaľ sa v nemčine 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie plánu výchovy k manželstvu a rodičovstvu v školskom roku 2018/19 

V koordinácii sme sa zamerali :  

- Na organizovanie stretnutí  žiakov s odborníkmi z CPPPaP na Vajnorskej ulici za 

účelom poradenstva 

- Na organizovanie seminárov v problematike rizikového sexuálneho správania 

- Na organizovanie prednášok  v téme prevencie zneužitia mladých ľudí pri brigádach 

najmä v zahraničí 
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- Na koordináciu využitia tém rodiny, zdravia a sexuálneho správania, právneho 

povedomia v jednotlivých predmetoch , najmä v etickej  výchove a občianskej  

náuke, v predmete právo, informatika. 

- A iné... 

 

Zorganizovali sme 10 stretnutí žiakov prvých ročníkov s odbornými pracovníkmi  CPPPaP 

na Vajnorskej ulici. Stretnutia viedla psychologička Mgr. Júlia Drobná v spolupráci s ďalšími 

pracovníkmi Centra.  

Okrem toho sme 2 triedy 2. ročníkov oboznámili s rizikami práce v zahraníčí . Zorganizovali 

sme workshop na tému Obchodovanie s ľuďmi a tak sme upozornili žiakov ,že pri 

zahraničných brigádach hrozí aj možnosť  zneužívania ľudí na otrockú prácu  a hrozia aj 

možnosti sexuálneho zneužitia obchodníkmi s ľuďmi. 

 Lektorovanie sme zabezpečili s odborníkmi CPPPaP na Vajnorskej ulici. 

Trieda: Dátum( hodina) Učebňa:  

I.A/1.skupina 25.03.2019(10,35 -12,10) 19 Rizikové sexuálne správanie 

I.A/2.skupina 25.03.2019 (8,40 – 10,15) 19 Rizikové sexuálne správanie 

I.B/1.skupina 11.03.2019 (8,40 – 10,15) 20 Rizikové sexuálne správanie 

I.B/2.skupina 11.03.2019 ((10,35 – 12,10) 20 Rizikové sexuálne správanie 

I.C/1.skupina 17.04.2019 ((8,40 – 10,15) 40 Rizikové sexuálne správanie 

I.C/2.skupina 17.04.2019 ( 10,35 – 12,10) 40 Rizikové sexuálne správanie 

I.Am/1.skupina 10.04.2019(10,35- 12,10) 38 Rizikové sexuálne správanie 

I.Am/2.skupina 10.04.2019(8,40 – 10,15) 38 Rizikové sexuálne správanie 

I.Akč/1.skupina-kuchár 1.04.2019 (8,40 – 10,15) 37 Rizikové sexuálne správanie 

I.Akč/2.skupina-čašník 1.04.2019 ( 10,35 – 12,10) 37 Rizikové sexuálne správanie 

II.A,II.C celá trieda 15.04.2019 (8,40 – 10,15) salónik Obchodovanie s ľuďmi 

 

Z POP MŠ sme využili  odporúčanie  na zvýšenie informovanosti žiakov materiálom on–line 

Stop AIDS na: http://www.icm.sk/subory/Stop_AIDS1.pdf 

a tak sme podporili prevenciu proti šíreniu vírusu HIV/AIDS. Spolupracovali sme 

s predmetovým učiteľom informatiky Miroslavom Mikulášom. 

 
 

 

 

 

 

Vyhodnotenie činnosti koordinátora žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami 
 

Na začiatku školského roka 2018/19 bolo individuálne začlenených 28 žiakov, na konci 

školského roka bolo 30 žiakov, z toho 4 žiaci maturovali. Všetci žiaci zmaturovali. 

Individuálny prístup a zohľadňovanie špecifík žiakov s vývinovými poruchami učenia 

zvyšuje úspešnosť týchto žiakov na maturitnej skúške. 

http://www.icm.sk/subory/Stop_AIDS1.pdf
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8 žiakov malo status žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) 

bez začlenenia. Zohľadňovali sa však na vyučovaní ich vývinové poruchy učenia (ďalej 

VPU). V tomto školskom roku študovali aj žiaci, ktorým bola odbornými pracovníkmi z 

CPPPaP odporúčaná časová úľava a individuálny prístup na vyučovaní z dôvodu zníženého 

intelektu. Problémom bola skutočnosť, že sa týmto žiakom počas štúdia v maturitnom odbore 

predĺženým časom a individuálnym prístupom uľahčovalo štúdium, ale podľa odporúčaní 

odborných pracovníkov z CPPPaP pri maturitnej skúške na tieto úľavy žiaci nemali nárok. Je 

na zváženie, či by nebolo lepšie, aby títo žiaci študovali len v učebnom odbore. 

Zo skúseností z minulých školských rokov učitelia prišli k záveru, že predĺženie času na 

vypracovanie úloh (príp. písomných prác) počas hodiny pre žiakov s VPU sa veľmi 

neosvedčilo. Bolo by vhodné, keby učitelia odborných predmetov (matematika, účtovníctvo, 

ekonomika, ...) radšej znížili počet úloh, príp. navýšili body, pretože po dopísaní písomnej 

práce intaktní žiaci už majú možnosť robiť inú činnosť, v triede je hluk, čo bráni žiakom 

s VPU ďalej pracovať a sústrediť sa na vypracovanie písomnej práce. 

Učitelia boli informovaní o žiakoch so ŠVVP prostredníctvom „Zoznamu žiakov so ŠVVP“, 

kde mali prehľad o vývinových poruchách učenia žiakov so stručným vysvetlením diagnózy. 

Bolo by dobré, aby si učitelia uvedomili, že tak ako bežní žiaci potrebujú na vyučovaní 

individuálny prístup, tak u každého žiaka so ŠVVP by mal učiteľ zohľadňovať okrem 

individuálneho prístupu aj osobnosť dieťaťa. 

Počas školského roka 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. Súčasne počas prvého rodičovského združenia v septembri boli 

uskutočnené vstupy do tried 1. ročníka. Rodičia boli informovaní o činnosti výchovného 

poradcu a koordinátora ŠVVP a bola im ponúknutá pomoc pre ich deti aj v prípade, že nie sú 

integrované. Je veľmi dôležité poskytovať na vyučovaní pomoc aj intaktným 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. 

Problémom zostáva potreba individuálnej práce nielen s integrovanými žiakmi, ale aj so 

žiakmi, ktorí si vyžadujú individuálny prístup z iných dôvodov – zdravotných, sociálnych, ... 

Pomalé psychomotorické tempo práce u väčšiny žiakov s VPU môže zhoršiť ich študijné 

výsledky, pokiaľ učiteľ na vyučovaní neprihliada na túto skutočnosť zvýšenou časovou 

dotáciou, alebo znížením počtu zadaných úloh. 
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Narastá počet žiakov s problémami v správaní, chýbajúcimi sociálnymi zručnosťami, 

absentuje trpezlivosť, aktivita a dôslednosť v práci, znižujúce sa nároky na vlastné výkony 

a objektívne zhodnotenie vlastných i cudzích výsledkov. Nezvládnutie týchto zručností spolu 

s VPU má za následok vyhýbaniu sa konfliktným situáciám absenciou, „únikom“ do 

choroby, prípadne agresivitou. 

Vzhľadom k týmto skutočnostiam navrhujem, aby sa rodičom budúcich žiakov našej školy 

buď pri zápise na našu školu, alebo na nultom rodičovskom združení v júni 2020, odporučilo 

doručiť do konca školského roka 2019/2020, prípadne na začiatku školského roka 2020/2021 

(v prvom vyučovacom týždni) materiály o začlenení ich detí na základnej škole. Uľahčilo by 

sa tým ich zadelenie do tried a súčasne by sa im zlepšila adaptácia na podmienky strednej 

školy. 

Za pozitívnu považujem spoluprácu s CPPPaP, vedením školy, učiteľmi, žiakmi a rodičmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie protidrogovej prevencie HA Mikovíniho 1 v Bratislave za šk. rok 

2018/2019                

 

Pri plnení úloh v oblasti primárnej protidrogovej prevencie sme v šk. roku 2018/2019 

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

2018/2019, 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 2017/2018 

a z aktuálnych potrieb školy. 

1. Koordinátor PPP na škole je PaedDr. Žofia Tkáčová, dĺžka funkcie 18 rokov, 

kontakt: zofiatkacova@centrum.sk 

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

a inými negatívnymi javmi ohrozujúcimi duševné zdravie, monitorovanie žiakov 

mailto:zofiatkacova@centrum.sk
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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 extremizmu, novovznikajúceho 

rizika priestoru online na internete. 

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

a pedagógom zodpovedným za Vk a R monitorovali žiakov s rizikovým 

správaním a v rámci možností zistené prípady riešili. 

4. Rodičom žiakov prvých ročníkov na 1. rodičovskom združení bol odovzdaný 

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

5. 13.9.2018 v spolupráci s JUDr. Sikelovou z KR PZ Bratislava 3 sme pripravili 

besedu na tému Drogy, trestné činy a priestupky spôsobené zneužívaním drog na 

posilnenie právneho vedomia žiakov. 

6.  26.9.2018 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. 

7. 28.novembra 2018 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. 

8. 3. Decembra 2018 MJR. Korieneková z KRPZ Bratislava 3 pre 1.A triedu 

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

a dôsledky tohto javu. 

9. 7. Marca 2019 sme s právničkami a klientmi HUMAN RIGHTS LEAGUE (Ligy 

za ľudské práva) uskutočnili workshop UTEČENCI komiks. Bol z 5 

samostatných autentických príbehov zo života utečencov na Slovensku 

poukazujúci na kultúrne odlišnosti a túžby ľudí zo vzdialených krajín, ktorí túžia 

mať domov a študovať, čo si vyžaduje našu pomoc a toleranciu. 

10. 21. júna 2019 sme pre 2.Am a 2.Akč pripravili workshop (film) OBCHOD 

S BIELYM MASOM ako prevenciu pre ich prácu v zahraničí. Jeho realizátorkou 

bola MJR. Korieneková. 

11. Počas celého šk. roka sme pracovali s problémovými študentmi (riešili sme dvoch 

študentov). 

12. Na paneli DROGY A MY sme sprístupnili aktuálne informácie. Niektoré témy 

ako sú šikanovanie, rasizmus, extrémizmus, sme preberali na ETI, OBN 

a triednickych hodinách. 

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

zdravého životného štýlu a šťastného života. 

 

 

Vyhodnotenie plánu práce výchovného poradcu 
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V školskom roku 2018/19 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, nevhodné, drzé a arogantné správanie voči 

spolužiakom a učiteľom, nedostatočné študijné výsledky). 

V septembri na TA RZ v triedach 1. ročníka sa uskutočnili informatívne vstupy o činnosti 

výchovného poradcu, koordinátora žiakov so ŠVVP a spolupráci s odbornými pracovníkmi 

CPPPaP. Rodičom bol predstavený program „Dobrý štart“, ktorý sa uskutočnil so žiakmi 

a triednymi učiteľmi 1. ročníka s psychológmi z CPPPaP Vajnorská 98/D, Bratislava. 

Program bol 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. 

Pre žiakov maturujúcich tried (V. A, B, C) uskutočnila organizácia Interstudy prezentáciu 

zahraničných vysokých škôl a možnosti štúdia na nich. 

V triede I. Am v spolupráci s triednym učiteľom a výchovným poradcom sa riešili náznaky 

šikanovania cez sociálne siete. 

V spolupráci s psychológmi, vedením školy, triednym učiteľom a rodičmi sa riešila 

kyberšikana žiačky v triede I. A s výchovným opatrením. Trieda absolvovala aj preventívnu 

prednášku s odborným pracovníkom CPPPaP s dôrazom na zlepšenie vzťahov a atmosféry 

v triede. 

V budúcom školskom roku navrhujem uskutočňovať pravidelné stretnutia s psychológmi 

z CPPPaP najmä s problémovými triedami I. Akč a I. Am ako prevenciu šikanovania 

a zlepšenia vzájomných vzťahov medzi žiakmi , žiakmi a učiteľmi s dôrazom na pozitívnu 

klímu v triedach. 

 

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

osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

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 
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Napriek tomu, že naša škola zatiaľ nemá vážnejšie problémy s napĺňaním 

plánovaného počtu žiakov, naďalej bude 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... V prípade, že  by 

v budúcnosti poklesol záujem žiakov ZŠ o štúdium na našej škole, plánujeme  prezentovať  

informácie o škole priamo na ZŠ a distribuovaním propagačného materiálu.  

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 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 4 

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 Grécku, v Taliansku, v Japonsku, v Rakúsku, 

v Španielsku, vo Švajčiarsku a vo Francúzsku. 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. 

 

     

 Vysoko vyzdvihujem spoluprácu so zmluvne dohodnutými prevádzkami pracovísk OV 

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

svojím sponzorstvom pomáhajú realizovať odborné praktické maturity a záverečné 

skúšky. 

 

Pracoviská skupinového OV v šk. roku 2018/2019 

 

1. Hotel Crowne Plaza 

2. Hotel Holiday Inn 

3. Austria Trend Hotel 
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4. Technopol servis a. s. 

5. Grand Hotel River Park 

6. Hotel Sheraton  

Pracoviská individuálneho odborného výcviku 

 

1. Hotel Devín 

2. Hotel Marrol´s 

3. Hotel Roset 

4. Hotel Apollo 

5. Hotel Bratislava 

6. Seba Senator Banquets 

7. Hotel Sheraton  

8. Školská jedáleň 

9. Bufet HA 

 

     S jednotlivými prevádzkami boli uzavreté písomné zmluvy o zabezpečení odbornej 

prípravy – praktického vyučovania žiakov školy. V školskom roku 2018/2019 žiaci pracovali 

pod vedením 10 majstrov odbornej výchovy a 2 hlavných majstrov pre profesie kuchár 

a čašník servírka. Odborná prax nadstavbového štúdia št. odboru 6421 4 spoločné 

stravovanie prebiehalo vo vybraných prevádzkových jednotkách pod vedením hlavných 

majstrov OV. 

 

     Súvislý odborný výcvik žiakov študijneho odboru 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. 

Počet žiakov, ktorí vykonávali odbornú prax u zamestnávateľa: 565 

 

 

 

 

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 

5. Hotel Falkensteiner 

6. Hotel Sheraton 

7. Austria Trend Hotel 

8. Hotel Holiday Inn 

9. Hotel Marrol´s 

10. Hotel Devín 

11. Double Tree Hotel Hilton 

12. Bufet HA 
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13. Hotel Apollo  

14. Hotel Bratislava 

 

Pracoviská zahraničnej odbornej praxe: 

 

Japonsko – Kirishima – Kagoshima  

Švajčiarsko – Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR  

Francúzsko  

Španielsko 
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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. Katarína Kučerová, 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 2018/2019 

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 23. 10. 2019 

 

 

Stanovisko rady školy 

 

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 2018/2019. 

 

 

 

Prerokované na zasadnutí RŠ dňa 23.10.2019 

 

 

 

 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 2018/2019. 

 

 

V Bratislave     ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                                        
                                                                                                               predseda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


