
Súkromná hotelová akadémia, Drieňová 12, 969 01  Banská Štiavnica 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2013/2014 
 

   

I   

a) Základné identifikačné údaje o škole 

1. Názov školy: Súkromná hotelová akadémia 

Škola je medzinárodne certifikovaná inštitúciou International Education Society (IES), 

London od roku 2004. V roku 2009 bol zvýšený rating na CCC „Neustále sa 

zlepšujúca inštitúcia s pevným postavením na vzdelávacom trhu“, ktorý dostávajú 

absolventi v slovenskom a vo vybranom cudzom  jazyku spolu s maturitným 

vysvedčením. Je dôležitým dokladom, ktorý potvrdzuje porovnateľnosť získaného 

vzdelania s ostatnými vzdelávacími inštitúciami v zahraničí a  zabezpečuje 

akceptovanie dosiahnutej výšky vzdelania u zahraničných zamestnávateľov. 

 

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 s určením ich funkcie: 

Ing. Jaroslava Marušková, CSc.   riaditeľka školy 

PhDr. Soňa Ostricová    zástupkyňa riaditeľky 

7. Poradné orgány školy:                        Rada školy 

                                                                        Študentský parlament 

                         Predmetové komisie: všeobecno-vzdelávacích        

                         a odborných predmetov 

 

b) Údaje o počte žiakov 

Na začiatku školského roku 2013/2014 bolo na škole 96 študentov. V 1. až 5. ročníku 

študijného odboru hotelová akadémia 49, v 1., 2. a 3. ročníku VOŠ študijného odboru 

manažment hotelov a cestovných kancelárií 47. V priebehu školského roku štúdium 

ukončili, prestúpili na inú školu alebo prerušili 4 študenti. 

 

Údaje o počte prijatých žiakov 

V prvom kole v 1. a 2. termíne bolo do prvého ročníka prijatých 9 žiakov. Prijímacích 

skúšok sa zúčastnilo 9  z 12 prihlásených. 1 žiačka bola prijatá bez prijímacích skúšok 

(testovanie na ZŠ zo SJL a MAT mala nad 90%). Dvaja žiaci sa prijímacích skúšok 

nezúčastnili. 

 

 

mailto:studijne@sha.sk
http://www.sha.sk/


 

c) Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Na koncoročných vyhodnocovacích poradách šk. roku 2013/2014 bolo hodnotených 

85 študentov.  

PV   12 

PVD  38 

P   35 

N  7   (pedagogickou radou predĺžené klasifikačné obdobie 

v dôsledku zahraničnej praxe) 

Neprospeli              0 

 

Priemer prospechu za jednotlivé triedy 

 I.    HA   1,58 

 II.  HA  1,93 

 III. HA   2,25 

 IV. HA  1,45 

 V.  HA  3,09 

       I.   VOŠ               2,41 

 II.  VOŠ  2,23 

 III.VOŠ  bez klasifikácie (odborná prax) 

Celkový priemer za školu  2,13 

 

Znížené známky zo správania 

 na stupeň 2 1 

 na stupeň 3   1 

  

Zameškané hodiny  

 Celkový počet     1721 z toho 64 neospravedlnených 

 Priemer na jedného žiaka   26,48 

 Priemer neospravedlnených na žiaka   0,98 

 

Maturita  

09.-10. 04. 2014 sa konali praktické maturitné skúšky. Druhýkrát sa konali formou 

slávnostných banketov. Študenti boli rozdelení do dvoch realizačných skupín po  

7 a 6. Prvá skupina realizovala banket na tému Voľby prezidenta SR, druhá 

skupina na tému Salamandrové dni – oslava baníctva v Banskej Štiavnici.  

 2. júna sa uskutočnili ústne maturitné skúšky. V riadnom skúšobnom období 

maturovali 11 študenti, 1 študentka z TČOZ neprospela a maturitnou komisiou jej 

bol povolený opravný termín na 29. september 2014. Dobrovoľnú MS konali 3 

študenti (2 ANJ a 1 FRJ). V mimoriadnom skúšobnom období úspešne 

zmaturovali 2 študenti.  

        Priemery z jednotlivých predmetov:  

  SJL:   2,00 

  ANJ:  1,40 

  NEJ:  2,00 



  FRJ:  1,00 

  TEOZ:  2,27 

                        POZ :              1,77 

 

 Absolventské skúšky  

18. 06. 2014 sa konali absolventské skúšky. V riadnom termíne bolo skúšaných 10 

študentov a v mimoriadnom termíne dňa 29. 09. 2014 2 študentky. 

        Priemer skúšky z odborných predmetov:  1,75 

 Priemer z obhajoby absolventských prác: 2,00 

                   Všetci 12 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. – II. 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 

            

III. – 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 2013/2014 vyučovalo na škole 8 interných vyučujúcich, externe 

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

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 

- Cyklické vzdelávanie z Európskeho vzdelávacieho fondu „Neprestávajme sa 

vzdelávať“ 

- Mgr. Iveta Halušková - absolvovanie kontinuálneho vzdelávania: Tvorba banky 

úloh z francúzskeho jazyka na základe formátu úloh skúšky DELF a maturitnej 

skúšky 

- absolvovanie kontinuálneho vzdelávania: Využitie školského vzdelávacieho 

systému vo výchovno-vzdelávacom procese 

- Ing. Viera Baksová – absolvovanie kontinuálneho vzdelávania: Využitie 

školského vzdelávacieho systému vo výchovno-vzdelávacom procese 



- Ing. Diana Kalnovičová - absolvovanie kontinuálneho vzdelávania: E-learning vo 

výchovnom vzdelávacom procese základných a stredných škôl 

 

g) Vnútroškolské aktivity 

   September :   pri príležitosti Salamandrových dní obsluha hostí banketovým  

  spôsobom  

    Október :      recepcia pri príležitosti návštevy ministra školstva 

     November : imatrikulácia študentov I. ročníka 

      Deň otvorených dverí, 

     December :  Vianočné posedenie pre invalidov zabezpečené študentmi III.HA 

  vianočné besiedky 

     Január : barmanský kurz 

     Február :  baristický kurz 

     Marec :         baristická súťaž medzi triedami 

    Apríl :           Týždeň veľkonočných jedál 

   praktické MS 

 odborná exkurzia študentov školy vo Francúzsku 

     Máj :            Dni zdravej výživy  

   návšteva japonskej kuchárky – príprava špecialít japonskej kuchyne 

     Jún :   slávnostné posedenie k MDD spojené s občerstvením  

   a odovzdaním darčekov študentmi I.HA 

 

Počas šk. roku 2013/2014 sa študenti zúčastnili odborných súťaží a olympiád v CJ.  

 

 h) Zapojenie školy do projektov  

1. Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 

s využitím elektronického testovania spolufinancovaného z prostriedkov EÚ 

2. Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie projekty 

3. Národný projekt Profesijný rast a kariérový rast pedagogických zamestnancov 

4. Modernizácia vzdelávania so zameraním na modernizáciu vo vyučovaní 

slovenského jazyka a literatúry 

5. Inovatívnym prístupom k vyššej kvalite a modernizácii školy. Premena tradičnej 

školy na modernú. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.  

   i) Zahraničná prax 

 

Študenti I.- V. ročníka HA a študenti I. VOŠ sa zúčastnili zahraničnej praxe vo 

Francúzsku, Rakúsku, Nemecku  a na Cypre. 

 

 

 



j) Cieľ, ktorý si škola vytýčila v koncepčnom zámere rozvoja na šk. rok 2014/2015 

 

V roku 2013/2014 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 takisto 

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 Vyhne a Salamandra v Hodruša-Hámroch. 

Okrem toho vykonávali študenti prax aj v školskej reštaurácii Balans. V tomto 

školskom roku ukončili štúdium prví absolventi VOŠ absolventskou skúškou a získali 

titul DiS.  

 

  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. Pozitívom je prebiehajúci projekt vďaka 

ktorému sa podarilo zabezpečiť modernú gastrotechniku pre výučbu študentov. 

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. 

 

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

kalendárny rok 2013 

 

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj počas roka 2013 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 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 2013  za  12 mesiacov svojej 

existencie výsledok hospodárenia  zisk vo výške 183  €. 

Uvedený zisk 183 € bude zaúčtovaný na účet nerozdelený zisk, ktorý bude po 

zaúčtovaní vo výške 1 153 € . 

Súkromná hotelová akadémia, n. o. v roku 2013 prevádzala svoju činnosť hlavnú – 

nezdaňovanú. 

  

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

reštaurácie a dotácie v celkovej sume: 146 751 € 

Celkové výnosy za rok 2013:  328 681 € 

 

Náklady roku 2013 tvorili tieto položky: 

 

Spotreba materiálu 43 620 €, kde podstatnú časť tvorili náklady na nákup spotrebného 

tovaru potrebného pri údržbe školy, čistiace, kancelárske potreby, phm. 

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

2013 na 6 344  €. 

Škola v roku 2013 mala zisk vo výške 183 €. 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 2013 sa prevádzali už len drobnejšie opravy na budove školy, hlavne v kotolni 

v celkovej hodnote 659 €. Energie  tvorili čiastku 39 017 €. Oproti roku 2012 boli 

náklady na energie nižšie o 1 100 €. 

 

Ostatné služby vo výške 24 689 € tvorili čiastky za prepravné, telefóny, výkony 

požiarneho a bezpečnostného technika, pracovnej zdravotnej služby, strážnej služby. 

 

Celoročné odpisy boli v hodnote 6 814 €. 

 

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

hasiacich prístrojov: 2 990 €. 

 

Celkové náklady za rok 2013: 328 498  €. 

 

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 28. 8. 2014. 

 

        Ing. Jaroslava Marušková, CSc. 

         riaditeľka školy 

        


