
 

 

 

 

V Ý R O Č N Á 

 S P R Á V A 

  
 Súkromná hotelová akadémia, n. o.   

  
Drieňová č. 12 

Banská Štiavnica 

IČO: 45733228     OKEČ: 80220 

Stredné technické a odborné školstvo 

 

Za rok 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov firmy:     Súkromná hotelová akadémia, n. o. 

      nezisková organizácia 

 

Sídlo:      Drieňová 12 

      969 16 Banská Štiavnica 

 

Dátum založenia:    30. 03. 2010 

 

Dátum registrácie na Krajský úrad  

v Banskej Bystrici  

odbor všeobecnej vnútornej správy 

pod číslom OVVS/NO-18/2010:  28. 05. 2010 

 

IČO:      457 332 28 

 

Hlavné činnosti podľa výpisu registrácie Krajského úradu v Banskej Bystrici, odbore 

všeobecnej vnútornej správy: 

 

a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

b) poskytovanie pohostinských služieb v súlade s výchovným a vzdelávacím programom školy. 

 

Zakladateľ:     Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Sídlo:      Banky, Horná 69/12  

      969 16 Banská Štiavnica 

 

Bankové spojenie:    VÚB, Banská Štiavnica 

 

Číslo účtu:     2749818153/0200 

 

Zastúpená:     Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

       

Bytom:      Banky, Horná 69/12,   Banská Štiavnica 

 

Hlavné činnosti podľa zriaďovacej listiny: 

 

a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,  

b) poskytovanie pohostinských služieb v súlade s výchovným a vzdelávacím programom školy 

 

Hlavnou úlohou tejto inštitúcie je zabezpečiť potrebnú úroveň stredného odborného vzdelávania  

v odbore 6323 K   – hotelová akadémia – päťročné štúdium  

v odbore 6318 Q  – manažment hotelov a cestovných kancelárií, odborné zameranie  

       manažment hotelov – trojročné vyššie odborné štúdium.  

 

 

 

 

 

 



Orgány: 

 

a) správna rada 

b) riaditeľ 

c) revízor 

 

Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie: 

 

1. člen  

predsedníčka Správnej rady: 

Mgr. Zuzana Marušková,  

Banky, Horná 69/12  969  01  Banská Štiavnica,  

RČ: 835906/7497 

 

2. člen 

podpredsedníčka Správnej rady:    

Mgr. Nadežda Babiaková,  

1. mája 1167/7, 969 01 Banská Štiavnica,  

RČ: 545918/0749      

 

3. člen: 

Monika Kalnovičová, 

Dr. Straku 13, 969 01 Banská Štiavnica,   

RČ: 655208/6970 

 

 

Štatutárny orgán: 
 

Riaditeľ Súkromnej hotelovej akadémie, n. o.  

Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

Banky, Horná 69/12,  969 01 Banská Štiavnica 

RČ: 575423/6565 

 

Dozorná rada revízor: 

 

PhDr. Soňa Ostricová,  

Križovatka 10, 969 01 Banská Štiavnica 

RČ: 565228/6519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČLÁNOK I. 

 

Odpisy boli účtované jednorázovo k 31.12.2014 vo výške daňových odpisov – rovnomerným 

spôsobom, pri majetku zaobstaranom SHA. 

 

Opravné položky neboli predmetom účtovania. V cudzích menách spoločnosť neúčtovala na 

devízových účtoch. Zmeny v spôsobe oceňovania, odpisovania, postupov účtovania neboli 

zaznamenané. 

 

Spoločnosť na základe zriaďovacej listiny účtovala a hospodárila na princípe neziskových 

organizácií. Dotáciami je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva 

školstva SR. Škola so súhlasom zriaďovateľa môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť. Zatiaľ 

podnikateľskú činnosť škola nevykonáva. Škola vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. 

z. o Účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z. a zákona č. 561/2004 Z. z. a opatrenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom 

podnikania. 

 

Formy, priebeh ukončenia štúdia a pedagogická dokumentácia sú zhodné so štátnymi školami 

a riadia sa príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a zmluvou o štúdiu. Organizáciu 

a vnútornú prevádzku školy upravuje organizačný poriadok a ostatné interné predpisy školy 

vydané zriaďovateľom. 

 

 

ČLÁNOK II. 

 

Konanie menom spoločnosti: 

 

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje  riaditeľka. 

 

Výška vkladu zakladateľa: 

       1991,64 € 

 

Vklad do neziskovej organizácie nie je možné scudziť bez súhlasu vkladateľa. 

 

Účtovná závierka sa zostavovala ako riadna k 31.12. bežného roka za predpokladu nepretržitého 

pokračovania jej činnosti. 

 

Služby: 

 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj počas roka 2014 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 bude v roku 2015. 

Celkové náklady na projekt za rok 2014 sú vo výške 100 961,40 EUR. Za tieto finančné prostriedky 

bola zakúpená didaktická technika, gastro technika, služby grafika, mzdy, školenia. 

 

Súkromná hotelová akadémia, n. o. v priebehu roka zamestnávala priemerne 16 pracovníkov a na 

dohodu o vykonaní práce priemerne 6 pracovníkov. Mzdy predstavovali čiastku 154 517 €.  

 

Hospodársky výsledok a finančná situácia: 

 

Súkromná hotelová akadémia, n. o. dosiahla v roku 2014 za 12 mesiacov svojej existencie výsledok 

hospodárenia  zisk vo výške 1 508 €. 

Uvedený zisk 1 508 € bude zaúčtovaný na účet nerozdelený zisk, ktorý bude po zaúčtovaní vo 

výške 2 661 €. 

 

Súkromná hotelová akadémia, n. o. v roku 2014 prevádzala svoju činnosť hlavnú – nezdaňovanú. 
  

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

a dotácie:  
 

v celkovej sume: 123 465  € 

dotácie: 184 591 € 

dotácie projekt: 100 855 € 

Celkové výnosy za rok 2014: 408 911 € 

 

Náklady roku 2014 tvorili tieto položky: 

 

Spotreba materiálu 86 356 €, kde podstatnú časť tvorili náklady na nákup didaktickej techniky 

a gastro techniky, spotrebného tovaru potrebného pri údržbe školy, čistiace, kancelárske potreby a 

phm . 

Spotreba materiálu na technológiu prípravy pokrmov a techniku obsluhy stúpla v roku 2014 na  

4 525  €. 

Škola v roku 2014 mala zisk vo výške 1 508 €. 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 2014 sa prevádzali už len drobnejšie opravy na budove školy, hlavne v kotolni v celkovej 

hodnote 305 €. Energie tvorili čiastku 25 421 €. Oproti roku 2013 boli náklady na energie nižšie 

o 13 596 €, boli podpísané nové výhodnejšie zmluvy s dodávateľmi energií. 

 

Ostatné služby vo výške 29 611 € tvorili čiastky za prepravné, telefóny, výkony požiarneho 

a bezpečnostného technika, pracovnej zdravotnej služby, strážnej služby. Podstatnú položku 

nákladov tvorili služby v rámci projektu vo výške: 12 174 € 



Celoročné odpisy boli v hodnote 2 314 €. 

 

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

prístrojov: 3 135 €. 

 

Celkové náklady za rok 2014: 407 403 €. 

 

Počet študentov v roku 2013 bol 96 v roku 2014 sa počet študentov zvýšil na 97. 

 

 

ČLÁNOK III. 

 

A. Všeobecné údaje: 

 

1. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky (riadnej) nastal k poslednému dňu 

účtovného obdobia. 

2. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 

Správnou radou. 

 

B. Použité účtovné  zásady a účtové metódy:  

 

1. Spoločnosť zostavila závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej 

činnosti. 

2. Spoločnosť oceňovala jednotlivé zložky majetku a záväzkov  ku dňu uskutočnenia 

účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 

3. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok účtovná jednotka stanovila interným 

predpisom - Pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku. 

 

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 € alebo nižšie, spoločnosť účtovala na 

ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. 

 

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobo 

nehmotného majetku. 

 

Dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná 1 700 € alebo je nižšie, účtovala účtovná 

jednotka na ťarchu spotreby. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná 

jednotka do dlhodobého hmotného majetku. 

 

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán hmotného majetku, ktorý 

obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy. 

 

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa 

rovnajú daňovým odpisom. 

 

1. Organizácia nevynakladala žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. 

2. V roku 2014 nenadobúdala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie  

materskej účtovnej jednotky.  



3. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia, zisku, za rok 2014 bude navrhnutý 

správnou radou, ktorá je najvyšším orgánom spoločnosti. 

4. V roku 2014  účtovná jednotka nemala organizačnú zložku v zahraničí. 

 

 

ČLÁNOK IV. 

 

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa nenastali udalosti 

osobitného významu. 

 

Záverečné zhrnutie roku 2014 

 

Súkromná hotelová akadémia, n. o. sídli na ulici Drieňová 12 v prenajatých priestoroch vo 

vlastníctve mesta Banská Štiavnica od roku 2010. V týchto priestoroch sa realizovali drobné 

úpravy aj v roku 2014, ktorých zámerom bolo skvalitniť prostredie pre realizáciu pedagogického 

procesu. 

 

Prognóza na rok 2015 

 

V roku 2015 sa činnosť školy sústredí na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania študentov ako 

budúcich odborníkov v oblasti gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu. Škola sa bude snažiť 

udržať existujúcu úroveň vzdelávacieho procesu a  kvalitu absolventov školy. Jej zámerom je 

pokračovať  v zabezpečovaní  vyššieho odborného štúdia ako ďalšej formy vzdelávania a sústrediť 

sa na hlavný edukačný proces päťročného štúdia. V rámci možností plánuje škola nájsť riešenie na 

prepojenie vyššieho odborného štúdia, definovaného ako 1. stupeň vysokoškolského štúdia 

zameraného na prax s možnosťou pokračovania na 2. stupni štúdia a získania vysokoškolského 

vzdelania. Súkromná hotelová akadémia, n. o. získala projekt „Inovatívnym prístupom k vyššej 

kvalite a modernizácii školy.“ Tento projekt je riadený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Sekcia implementácie operačného programu 

Vzdelávanie Odbor Projektového manažmentu a monitoringu. Realizácia projektu umožní 

naplnenie edukačného cieľa školy s tým, že posilní praktickú stránku vzdelávania využívajúc 

modernú gastronomickú techniku vo vyučovacom procese. 

 

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 10. 03. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výročnú správu spracovali: 

 

 

 

 

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

 Ing. Jaroslava Marušková CSc.      

       riaditeľka školy     

 

 

 

 

Za správnosť údajov zodpovedá:  

 

 

 

 

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

 Ing. Jaroslava Marušková CSc. 

        riaditeľka školy 


