
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, 969 01  Banská Štiavnica 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2016/2017 
 

   

I   

a) Základné identifikačné údaje o škole 

1. Názov školy: Súkromná hotelová akadémia 

2. Adresa školy: Drieňová 12, 969 01 Banská Štiavnica 

3. Číslo telefónu: 045/6921095 

4. E-mail: studijne@sha.sk 

Názov www stránky: www.sha.sk 

5. Zriaďovateľ školy: Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

Ing. Jaroslava Marušková, CSc.  riaditeľka školy 

PhDr. Soňa Ostricová   zástupkyňa riaditeľky 

7. Poradné orgány školy:                       Rada školy 

                                                                       Žiacka školská rada 

                        Predmetové komisie: všeobecno-vzdelávacích        

                        a odborných predmetov 

 

b) Údaje o počte žiakov 

Na začiatku školského roku 2016/2017 bolo na škole 117 študentov. V 1. až 5. 

ročníku študijného odboru hotelová akadémia 77, v 1., 2. a 3. ročníku VOŠ študijného 

odboru manažment hotelov a cestovných kancelárií 40. V priebehu školského roku 

štúdium ukončili, prestúpili na inú školu alebo prerušili 9 študenti. 

 

Údaje o počte prijatých žiakov do prvých ročníkov pre školský rok 2016/2017 

V prvom kole v 1. a 2. termíne bolo do prvého ročníka študijného oboru              

6323 K hotelová akadémia prijatých 27 žiakov. Jednej žiačke boli prijímacie skúšky 

odpustené na základe výsledkov monitoru z 9. ročníka. Druhého kola sa nezúčastnil 

ani jeden žiak. Zapísalo sa 25 žiakov, jedna žiačka v septembri nenastúpila. 

Podmienkou úspešného vykonania prijímacích skúšok bol minimálny počet získaných 

bodov zo SJL a CUJ  20.  

Prijímacieho pohovoru a zápisu do prvého ročníka študijného odboru 6318 Q 

manažment hotelov a cestovných kancelárií sa zúčastnilo 7 uchádzačov                 

z prihlásených 9. Všetci študenti vyhoveli podmienkam prijatia. 

 

c) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Na koncoročných vyhodnocovacích poradách šk. roku 2016/2017 bolo 

hodnotených 99 študentov.  
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N   8   (pedagogickou radou predĺžené klasifikačné obdobie 

v dôsledku zahraničnej praxe) 

Neprospeli              0 

 

Priemer prospechu za jednotlivé triedy 

 I.    HA   1,42 

 II.  HA  1,51 

 III. HA   1,40 

 IV. HA  2,00 

 V.  HA  2,41 

       I.   VOŠ               2,64 

 II.  VOŠ  1,76 

 III.VOŠ  bez klasifikácie (odborná prax) 

Celkový priemer za školu  1,88 

 

Znížené známky zo správania 

 na stupeň 3   1 

  

Zameškané hodiny  

 Celkový počet     3 708 z toho 19 neospravedlnených 

 Priemer na jedného žiaka   40,75 

 Priemer neospravedlnených na žiaka   0,21 

 

Maturita  

Praktické maturitné skúšky sa konali 25. a 26. apríla 2017 formou praktickej 

realizácie a predvedenia komplexnej úlohy – slávnostný banket. Skúšok sa zúčastnilo 

11 študentov. Boli rozdelení do dvoch skupín, každá skupina mala za úlohu okrem 

predvedenia zručností z dopredu vylosovaných oblastí, pripraviť a obhájiť slávnostné 

tabule s vylosovaným tematickým zameraním: sviatky jari a Slovensko – predsednícka 

krajina EÚ. Každý zo študentov vykonával praktickú maturitnú skúšku 

z nasledovných oblastí: manažment, výrobné a odbytové stredisko. K vylosovaným 

témam boli vypracované libretá a nevyhnutnou súčasťou celkového hodnotenia boli 

záverečné vyúčtovania. Študenti primerane k svojim študijným výsledkom preukázali 

prepojenie teoretických vedomostí a praktických zručností. 

  Ústne maturitné skúšky sa konali v riadnom termíne 5. a 6. júna 2017. 

Zúčastnilo sa ich 11 študentov. Všetci štúdium ukončili.  

 

        Priemery z jednotlivých predmetov:  

  SJL:   2,36 

  ANJ:  1,75 

  NEJ:  2,42 

  TČOZ:  2,09 

                 PČOZ :           2,27 

 



 Absolventské skúšky  

        22. júna 2017 sa konali absolventské skúšky. V riadnom termíne boli skúšaní 3 

študenti. 

                   Priemer skúšky z odborných predmetov:  1,00 

 Priemer z obhajoby absolventských prác: 1,00 

       Všetci 3 študenti absolventské skúšky úspešne vykonali. 

    

d) Študijné odbory 

- 6323 6 hotelová akadémia, denné 5-ročné štúdium, pre absolventov základných 

škôl, od 01. 09. 2012 je platný kód 6323 K 

- 6318 7 manažment hotelov a cestovných kancelárií, denné 3-ročné vyššie odborné 

štúdium, pre absolventov stredných škôl, od 01. 09. 2012 je platný kód 6318 Q 

 

Učebné plány, podľa ktorých sa vyučuje v jednotlivých ročníkoch 

            I. – V. HA denné štúdium absolventov základnej školy: 

- ŠkVP schválený 28. 8. 2008 s platnosťou 1. 9. 2008. 

- 28. 8. 2013 zmena učebného plánu s platnosťou od 1. 9. 2013 

            

I. – III. VOŠ: 

-      ŠkVP schválený 30. 8. 2011 s platnosťou od 1. 9. 2011. 

 

e) Údaje o zamestnancoch 

V šk. roku 2016/2017 vyučovalo na škole 8 interných vyučujúcich, externe 

vyučovali na škole 4 vyučujúci a to predmety: MAT, ANJ, NEJ, NBV. Nepedagogickí 

zamestnanci boli na škole 7. 

 

f) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

- Účasť na odborných seminároch a školeniach pre vyučujúcich, ktoré organizovalo 

metodické centrum v BB 

- Mgr. Iveta Halušková, Mgr. Dominika Moravíková – inovačné vzdelávanie: 

Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole 

- Mgr. Iveta Halušková – prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou 

pre pedagogických zamestnancov 

- Ing. Viera Baksová, DiS. – kvalifikačné vzdelávanie: Manažment hotelov 

a cestovných kancelárií 

 

g) Vnútroškolské aktivity 

September: - catering pre predstaviteľov vlády SR pri návšteve Salamandrových 

dní  

Október:      -  účasť na baristickej súťaži v Prievidzi „Rytier čiernej dámy“ – 

Marek Martinovic – výhra najlepšie cappuccino 

 -  posedenie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším –  

    ukážka zručností študentov 

November: -  účasť na baristickej súťaži Michal Star, Levice – Alexandra 

Cviková, Marián Majerčin 



 -   imatrikulácia študentov 1. ročníka 

 -  stužková slávnosť študentov 5. ročníka 

December:  -  Deň otvorených dverí 

 -   vianočné posedenie pre invalidov a poslancov zastupiteľstva                             

Mestského úradu B. Štiavnica  

 -   školské kolá jazykových olympiád  

 -   vianočné posedenie pre študentov a zamestnancov školy  

Január: -  Dni finančnej gramotnosti pre 2., 3., 4. a 5. ročník    

Február:  -  literárna beseda s PaedDr. Zuzanou Bariakovou, PhD., členkou  

poroty literárnej ceny Anasoft litera 2016 

Marec:         -  zabezpečenie akcie pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov 

v priestoroch školy 

 -  majstrovstvá Slovenska BARISTA JUNIOR 2017 Nové Zámky – 

Marek Martinovic 

Apríl:           -  praktická MS 

 -   slávnostný banket študentov III.HA 

 -   celoškolská odborná exkurzia študentov v Poľsku – Oswiecim,   

Krakow, Wieliczka 

Máj:           -  rodičovské združenie spojené s prezentáciou odborných zručností 

jednotlivých tried v téme Deň slovenskej kuchyne 

  -   barmanský kurz ŠKOLY BARMANA z Banskej Bystrice 

Jún:  -  program pre deti z materskej školy Štefultov organizovaný  k MDD 

spojený s občerstvením a odovzdaním darčekov študentmi I.HA  

 -  slávnostná recepcia na Starom Zámku k oslavám 800. výročia prvej 

písomnej zmienky o meste Banská Štiavnica 

August: -  SIAF 2017 (Slovak International Air Fest) 

   26. a  27. 8. 2017 škola zabezpečovala cateringové pohostenie 

(teplý/studený bufet) pre 2 500 návštevníkov v sektoroch VIP B1, 

VIP B2, VIP D na medzinárodných leteckých dňoch na Sliači. 

 

h) Zapojenie školy do projektov 

1. Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, názov projektu: 

Modernizácia priestorov a vybavenia SHA, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-

2016-3, 2017. V rámci uvedeného programu vypracovala škola projekt na výmenu 

okien, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy a novej učebne technológie 

prípravy pokrmov spojený s dovybavením učebne odbornou technikou.   

2. Metodicko-pedagogické centrum Bratislava: projekt Nové trendy vzdelávania 

učiteľov anglického jazyka na stredných školách „EnglishGo“.  

i) Zahraničná prax 

Študenti I. - IV. ročníka HA sa zúčastnili zahraničnej praxe v Nemecku a Francúzsku. 

 

j) Cieľ, ktorý si škola vytýčila v koncepčnom zámere rozvoja na šk. rok 2016/2017 

 V roku 2016/2017 sa činnosť školy opäť sústredila na zvyšovanie kvality 

vzdelávania a odbornej prípravy študentov zameranej na vytvorenie predpokladov pre 



úspešné zaradenie absolventov do praxe v oblasti gastronómie, hotelierstva 

a cestovného ruchu. V dôsledku záujmu o zvyšovanie kvalifikácie a profilovanie sa 

v odbore cestovného ruchu zo strany absolventov stredných škôl bol aj v tomto 

školskom roku opätovne otvorený prvý ročník trojročného vyššieho odborného štúdia 

pre absolventov stredných škôl v študijnom odbore 6318 Q manažment hotelov 

a cestovných kancelárií. Trojročné pomaturitné štúdium bolo v prevažnej miere  

organizované dennou formou štúdia.  Záujemcom o štúdium, ktorí už pracujú a ich 

snahou je len zvýšiť si kvalifikáciu v odbore, v ktorom pôsobia, umožnilo riaditeľstvo 

školy plniť si študijné povinnosti aj dištančnou formou a formou individuálneho 

študijného plánu.  

 V oblasti odbornej prípravy bola i naďalej venovaná veľká pozornosť odbornej 

praxi, či už vo vlastnom zariadení školy alebo v zmluvných podnikoch. Na základe 

dobrej spolupráce a vysokej úrovni odbornosti práce predĺžila škola zmluvnú 

spoluprácu s hotelmi The Grand Hotel Vígľaš**** a Termál*** vo Vyhniach. Naďalej 

pokračuje prax v osvedčených hotelovo-reštauračných zariadeniach v zahraničí.  

 

k) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení  

  Dobré výsledky boli dosahované vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch 

a odborných predmetoch v oblasti získavania praktických skúseností a praxe. 

  Súčasťou odbornej praxe bola aj účasť na spoločensko-gastronomických 

podujatiach zabezpečovaných školou. Študenti tu mali možnosť získať reálny pohľad 

na to, ako sa jednotlivé akcie zabezpečujú a získať tak zručnosti, ktoré na teoretickej 

príprave získať nemôžu. Základným cieľom predmetu bude aj naďalej doplňovať, 

prehlbovať a  upevňovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti v prostredí 

a podmienkach, v ktorých budú absolventi školy pracovať.  

V priebehu školského roka bol úspešne využívaný projekt Inovatívnym 

prístupom k vyššej kvalite a modernizácii  školy, v rámci ktorého bola škola 

vybavená modernou technikou, gastrotechnikou a študijnou literatúrou. Všetky jeho 

súčasti sú vo vyučovacom procese aj naďalej intenzívne využívané a umožňujú 

študentom na odborných predmetoch štúdium v súlade s najnovšími svetovými 

trendmi v oblasti gastronomických služieb. Ipadová učebňa zatraktívnila vyučovanie 

jazykov a teoretických odborných predmetov. Interaktívna učebnica Encyklopédia 

svetovej gastronómie je prínosom nielen pre vyučovanie predmetu Technológia 

prípravy pokrmov, ale aj Gastronómie a predmetu Gastronomický manažment. 

Zatraktívňuje štúdium a motivuje študentov k samoštúdiu a hľadaniu nových možností 

využitia zdrojov, ale aj poznatkov zo svetovej gastronómie.  

  Súčasťou praktickej výchovy je aj organizovanie zahraničných odborných 

praxí, ktoré zvyšujú nielen jazykovú, ale aj odbornú pripravenosť študentov školy. 

Popri ekonomickom efekte vo forme mzdy, získajú študenti aj nové odborné zručnosti 

a jazykové vedomosti, nevyhnutné pre budúcu prax. Škola organizuje prax len 

v overených zariadeniach, ktoré sú pre študentov prínosom. 

  Aj v tomto školskom roku učitelia školy zorganizovali zahraničnú exkurziu, 

ktorá významnou mierou prispela k rozšíreniu všeobecných vedomostí žiakov z oblasti 



histórie, geografie cestovného ruchu a jazykových zručností. Navštívili Poľsko – 

mestá Oswiecim, Krakow, Wieliczka. 

 

l) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy            

za kalendárny rok 2016 

 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj počas roka 2016 činnosť n. o. bola 

sústredená na poskytovanie všeobecne prospešných služieb a to: vzdelávanie, výchova 

a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie pohostinských služieb v súlade s výchovným 

a vzdelávacím programom školy. Služby boli poskytované za vopred zmluvne 

určených podmienok všetkým záujemcom v rovnakom rozsahu a kvalite. 

Poskytovanie jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb sa realizuje podľa 

individuálnych požiadaviek klienta a v súlade s koncepciou praktického vzdelávania 

na škole. 

Súkromná hotelová akadémia, n. o. v priebehu roka zamestnávala priemerne 18 

pracovníkov na trvalý pracovný pomer a na dohodu o vykonaní práce priemerne 3 

pracovníkov. Mzdové náklady predstavovali čiastku 194 927,28 € a zákonné sociálne 

poistenie a zdravotné poistenie bolo vo výške 66 145,10 €. 

 

Hospodársky výsledok a finančná situácia: 

Súkromná hotelová akadémia, n. o. dosiahla v roku 2016 výsledok 

hospodárenia  zisk vo výške 38,43 €. Uvedený zisk 38,43 € bude zaúčtovaný na účet 

nerozdelený zisk, ktorý bude po zaúčtovaní vo výške 2 725,72 € .   

Súkromná hotelová akadémia, n. o. v roku 2016 prevádzala svoju činnosť 

hlavnú – nezdaňovanú. 

  

Výnosy boli tvorené tržbami za školné, tržbami školskej kuchyne, v stredisku  

reštaurácie  Balans a dotáciami:  

tržba zo strediska školskej kuchyne: 49 147,90 € 

školné, stredisko gastronomických služieb: 91 616,52 € 

ostatné tržby: 4 935,66 € 

dotácie: 245 697,00 € 

Celkové výnosy za rok 2016: 391 397,08 € 

 

Náklady roku 2016 tvorili tieto položky: 

Spotreba materiálu 53 054,95 €, kde podstatnú časť tvorili náklady na nákup 

gastro techniky, kníh, spotrebného tovaru potrebného pri údržbe školy, čistiace, 

kancelárske potreby, phm. 

Spotreba materiálu na technológiu prípravy pokrmov a techniku obsluhy 

vzrástla oproti roku 2015 o 3 002,00 €. V roku 2016 dosiahla výšku 8 312,34 €. 

Dôvodom bol nárast počtu žiakov a cien vstupných surovín.  

Škola v roku 2016 dosiahla zisk vo výške 38,43 €. Tento výsledok 

hospodárenia bol vytvorený úspornými opatreniami, ktorými sa podarilo znížiť náklady 

na prevádzku školy. Zníženie nákladov neovplyvnilo kvalitu vyučovacieho procesu. 

V roku 2016 sa vykonávali už len drobnejšie opravy na budove školy, hlavne v kotolni 



v celkovej hodnote 1 114,01 €. Cestovné predstavovalo náklady na služobné cesty  

učiteľov počas maturitných skúšok vo výške: 214,80 €. 

Energie tvorili čiastku 38 807,07 €. Oproti roku 2015 boli náklady na energie 

vyššie o 3 412,74 €. Podstatnú časť tohto navýšenia tvorila spotreba plynu.  

Ostatné výdavky vo výške 20 374,38 € tvorili čiastky za prepravné, telefóny, 

výkony požiarneho a bezpečnostného technika, pracovnej zdravotnej služby, nájom za 

telocvičňu a nájom za budovu. 

 

Mzdové náklady: 194  927,28 € 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie: 66 145,10 € 

 

Celoročné odpisy neboli účtované, nakoľko nezisková organizácia má všetok 

majetok plne odpísaný. 

Iné ostatné náklady – poistenie žiakov, poistenie majetku, revízie kotolne, 

hasiacich prístrojov:  4 041,03  €. 

 

Celkové náklady za rok 2016:  391 358,65  €. 

 

II.   

Správa o ďalších informáciách 

a) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania: 

dobré 

b) spolupráca školy s rodičmi 

- prostredníctvom triednických schôdzok, rodičovského združenia (október, január, 

máj) 

- osobný, resp. telefonický a mailový kontakt s rodičmi problémových žiakov 

- osobná návšteva rodičov pri závažnom porušení školského poriadku 

 

Prerokované na Pedagogickej rade dňa 24. 8. 2017. 

 

 

               Ing. Jaroslava Marušková, CSc., v. r. 

         riaditeľka školy 

        


