
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, 969 01  Banská Štiavnica 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2015/2016 
 

   

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 

                                                                       Študentská rada 

                        Predmetové komisie: všeobecno-vzdelávacích        

                        a odborných predmetov 

 

b) Údaje o počte žiakov 

Na začiatku školského roku 2015/2016 bolo na škole 114 študentov. V 1. až 5. 

ročníku študijného odboru hotelová akadémia 64, v 1., 2. a 3. ročníku VOŠ študijného 

odboru manažment hotelov a cestovných kancelárií 50. V priebehu školského roku 

štúdium ukončili, prestúpili na inú školu alebo štúdium prerušili 10 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 2015/2016 bolo hodnotených 

91 študentov.  
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N   5   (pedagogickou radou predĺžené klasifikačné obdobie 

v dôsledku zahraničnej praxe) 

Neprospeli              2 

 

Priemer prospechu za jednotlivé triedy 

 I.    HA   1,53 

 II.  HA  1,49 

 III. HA   1,61 

 IV. HA  2,15 

 V.  HA  2,52 

       I.   VOŠ                2,03 

 II.  VOŠ   2,05 

 III.VOŠ  bez klasifikácie (odborná prax) 

Celkový priemer za školu  1,91 

 

Znížené známky zo správania 

 na stupeň 3   3 

  

Zameškané hodiny  

 Celkový počet     3 328 z toho 239 neospravedlnených 

 Priemer na jedného žiaka   39,15 

 Priemer neospravedlnených na žiaka   2,81 

 

Maturita  

Praktické maturitné skúšky sa konali 21. apríla a 19. mája 2016 formou praktickej 

realizácie a predvedenia komplexnej úlohy - slávnostný banket a slávnostný obed. 

Skúšok sa zúčastnilo 8 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: 

strieborná svadba, rybárska tematika a slávnostný obed. Každý zo študentov 

vykonával praktickú maturitnú skúšku z nasledovných oblastí: manažment, 

výrobné stredisko, odbytové stredisko. K vylosovaným témam boli vypracované 

libretá a nevyhnutnou súčasťou celkového hodnotenia bolo záverečné 

vyúčtovanie. Študenti primerane k svojim študijným výsledkom preukázali 

prepojenie teoretických vedomostí a praktických zručností. 

 Ústne maturitné skúšky sa konali v riadnom termíne 6. júna 2016, zúčastnili sa ich 

4 študenti a v mimoriadnom termíne 26. septembra 2016 tiež 4. Dve študentky 

v mimoriadnom období z teoretickej časti odbornej zložky neprospeli a na základe 

žiadostí im bol povolený opravný termín vo februári 2017. 

 

        Priemery z jednotlivých predmetov:  

  SJL:   2,75 

  ANJ:  2,37 

  TČOZ:  2,87 



                        PČOZ :           2,87 

 

 Absolventské skúšky  

16. júna 2016 sa konali absolventské skúšky. V riadnom termíne sa zúčastnilo 6 

študentov. 

        Priemer skúšky z odborných predmetov:  2,50 

 Priemer z obhajoby absolventských prác: 2,00 

                   Všetci 6 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. – IV. 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 

            

V. HA denné štúdium absolventov základnej školy: 

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

 

I. – III. VOŠ: 

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

 

e) Údaje o zamestnancoch 

V šk. roku 2015/2016 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 

- Ing. Jaroslava Marušková, CSc., PhDr. Soňa Ostricová, Mgr. Iveta 

Halušková, Ing. Diana Kalnovičová, DiS. - absolvovanie inovačného 

vzdelávania: Digitálne učivo na dosah  

- Mgr. Iveta Halušková - absolvovanie prípravného atestačného vzdelávania pred 

prvou atestáciou pre pedagogických zamestnancov 

- Mgr. Iveta Halušková, Mgr. Zuzana Ivaničová, Ing. Diana Kalnovičová, DiS. 

- absolvovanie aktualizačného vzdelávania: Tvorba elektronických testov a ich 

využitie v edukačnom procese 

 

g) Vnútroškolské aktivity 

 September:   catering pre predstaviteľov vlády SR pri návšteve Salamandrových  



  dní  

    Október:      účasť na celoškolskej odbornej exkurzii 15. a 16. 10. 2015 v oblasti  

  Košice a Veľká Tŕňa 

     November: Michal Star 9. a 10. 11. 2015, Levice - absolútni víťazi Marek 

  Martinovic a Lucia Výbohová 

  - Michal Star 2015 - Barista: 3. miesto Marek Martinovic 

  - Michal Star 2015 - 1. miesto Lucia Výbohová - príprava dezertu 

  -  imatrikulácia študentov 1. ročníka 

  December:  Deň otvorených dverí 

  -  vianočné posedenie pre invalidov  

  -  školské kolá jazykových olympiád  

  -  vianočné posedenie pre študentov a zamestnancov školy  

     Marec:         zabezpečenie akcie pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov  

  v priestoroch školy 

 Apríl:           praktická MS 

  -  bankety študentov III.HA 

 - celoškolská odborná exkurzia študentov v Taliansku - Florencia, 

  Pisa, Rím od 27.4.2016 do 01.05.2016 

      Máj:           rodičovské združenie spojené s prezentáciou odborných zručností  

 jednotlivých tried 

 Jún:  slávnostné posedenie k MDD spojené s občerstvením  

  a odovzdaním darčekov študentmi I.HA 

  - celoškolská baristická medzitriedna súťaž, 3.6.2015: 

   Jakub Kanda - 1. miesto, Alex Cviková, Denis Fraňo - 2. miesto, 

   Marek Martinovic - 3. miesto 

 

 h) Zapojenie školy do projektov  

1. Národný projekt Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety 

2. Ukončenie projektu: Inovatívnym prístupom k vyššej kvalite a modernizácii školy. 

Premena tradičnej školy na modernú. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.  

   i) Zahraničná prax 

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

 

j)  Cieľ, ktorý si škola vytýčila v koncepčnom zámere rozvoja na šk. rok 2015/2016 

 V roku 2015/2016 sa činnosť školy sústredila na kvalitnejšiu výchovu 

a vzdelávanie odborníkov v oblasti gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu. Škola 

sa snažila udržať vysokú úroveň vzdelávacieho procesu a  kvalitu absolventov školy. 

Vedenie školy aj v tomto školskom roku opäť otvorilo aj prvý ročník trojročného 

vyššieho odborného štúdia pre absolventov stredných škôl v študijnom odbore 6318 Q 

manažment hotelov a cestovných kancelárií. Trojročné pomaturitné štúdium bolo 

organizované dennou formou štúdia, ale študijné povinnosti si mohli študenti plniť aj 

formou individuálneho študijného plánu. Veľký dôraz sa kládol na prax. Boli 



zastabilizované 2 zmluvné hotely Sitno a Termál vo Vyhniach. Okrem toho vykonávali 

študenti prax aj v školskej reštaurácii Balans.  

  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 etablovaný 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 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 

strojov 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 odbornú zahraničnú 

exkurziu, ktorá významnou mierou prispela k rozšíreniu odborných vedomostí žiakov 

z oblasti gastronómie, geografie cestovného ruchu, jazykových zručností. V tomto 

školskom roku navštívili študenti Taliansko - Florencia, Pisa, Rím. 

 

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

kalendárny rok 2015 

 

 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti školy za kalendárny rok 

2015. 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj počas roka 2015 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. 

a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Agentúrou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy 

EÚ v januári 2014 podpísali zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 

Inovatívnym prístupom k vyššej kvalite a modernizácii školy. 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu: 

182 191,44 EUR. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi nenávratný finančný príspevok z ESF 

do výšky 147 119,59 EUR a zo ŠR do výšky 25 962,28 EUR, čo v percentuálnom vyjadrení 

predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov.  Prijímateľ - škola zabezpečí vlastné 

zdroje financovania vo výške 9 109,57 EUR čo v percentuálnom vyjadrení je 5%. Ukončenie 

projektu bolo v roku 2015. 

Celkové náklady na projekt za rok 2015 sú vo výške 71 877, EUR. Za tieto finančné 

prostriedky bola zakúpená  gastrotechnika, knihy, správca digitálnych systémov, služby 

grafika, mzdy, školenia, tlač publikácií. 

Súkromná hotelová akadémia, n. o. v priebehu roka zamestnávala priemerne 17 

pracovníkov a na dohodu o vykonaní práce priemerne 3 pracovníkov. Mzdové náklady 

predstavovali čiastku 198 106,82 € a zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie bolo vo 

výške 67 952,92 €. 

 

Hospodársky výsledok a finančná situácia: 

Súkromná hotelová akadémia, n. o. dosiahla v roku 2015 za 12 mesiacov svojej 

existencie výsledok hospodárenia zisk vo výške 24,97  €. 

Uvedený zisk 24,97 € bude zaúčtovaný na účet nerozdelený zisk, ktorý bude po zaúčtovaní vo 

výške 2 662,32 € .   

Súkromná hotelová akadémia, n. o. v roku 2015  prevádzala svoju činnosť hlavnú – 

nezdaňovanú. 

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

reštaurácie a dotáciami:  

v celkovej sume: 135 772,15  € 

dotácie: 201 965 € 

dotácie projekt: 67 639,12 € 

Celkové výnosy za rok 2015: 405 376,27€ 

 

Náklady roku 2015 tvorili tieto položky: 

Spotreba materiálu 49 024,44 €, kde podstatnú časť tvorili náklady na nákup kníh 

a gastrotechniky, spotrebného tovaru potrebného pri údržbe školy, čistiace, kancelárske 

potreby, phm. 

Spotreba materiálu na technológiu prípravy pokrmov a techniku obsluhy stúpla v roku 

2015 na 5 309,96  €. 

Škola v roku 2015 mala zisk vo výške 24,97 €. Tento priaznivý výsledok hospodárenia 

bol vytvorený úspornými opatreniami, ktorými sa nám podarilo znížiť náklady na prevádzku 

školy. Zníženie nákladov neovplyvnilo  kvalitu vyučovacieho procesu. 

V roku 2015 sa prevádzali už len drobnejšie opravy na budove školy, hlavne v kotolni 

v celkovej hodnote 263,46 €. Energie tvorili čiastku 35 394,33 €. Oproti roku 2014 boli 

náklady na energie vyššie o 9 973,33 €. Podstatnú časť tohto navýšenia tvorila spotreba plynu. 



Ostatné služby vo výške 49 059,84 € tvorili čiastky za  prepravné, telefóny, výkony 

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

a nájom za budovu, ale podstatnú položku nákladov boli tvorené službami v rámci projektu vo 

výške: 29423,20 €. 

 

Celoročné odpisy neboli účtované, nakoľko nezisková organizácia má všetok majetok plne 

odpísaný. 

 

Iné ostatné náklady - poistenie žiakov, certifikáty, poistenie majetku, revízie kotolne, 

hasiacich prístrojov: 2 149,82  €. 

 

Celkové náklady za rok 2015:  405 351,30  €. 

 

Počet študentov v roku 2014 bol 97 v roku 2015 sa počet študentov zvýšil na 114. 

 

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 30. 8. 2016. 

 

 

        Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

         riaditeľka školy 

        


