
Organizácia  Praktického vyučovania 

 

AKTUALIZÁCIA od 19.10.2020 

 

 

Vážení rodičia, milí študenti! 

 

V súlade s Rozhodnutím  ministra školstva o preurušení vyučovania na stredných 

školách od 12.10.2020 upravujeme výchovno vzdelávací proces pre študentov  

Hotelovej akadémie Mikovíniho 1, Bratislava nasledovne: 

 

 

Praktické vyučovanie -  Odborný výcvik, súvislá prax, odborná prax   

 

Učebný odbor :     6445 H  -  kuchár 

                               6444 H  -  čašník, servírka 

 

Študijný odbor :   6445 K  -  kuchár 

                               6444 K  -  čašník, sevírka 

 

Študijný odbor :    6323 K  -  hotelová akadémia 

 

Študijný odbor :    6421 L  -  spoločné stravovanie 

 

 

 

od 19.10.2020  

POKRAČUJE BEZ ZMIEN  

uskutočňuje sa naďalej prezenčnou formou. 

 

 

Zmeny - iba pre nižšie uvedených študentov na jednotlivých prevádzkach. 

 

IV.A  - celá trieda  dištančná forma  ( podľa pokynov  p.prof. Bc. Ildikó Váradyová, 

p. zást. Mgr. Iveta Menyhartová  

 

III.Akč. – iba odbor:  čašník, servírka dištančná forma  podľa pokynov  MOV Bc. 

Mária Kurucová 

okrem študentov zadelených na prevádzke - Hotel Sheraton ( uskutočňuje sa naďalej 

prezenčnou formou )  

 

II.A  

Prevádzka:  Crowne Plaza - prestup do Palace Art Hotel Pezinok ( MOV Bc.Zuzana 

Bučeková ) 

 

III.Am  

Prevádzka: UFO watch.taste.groove. – iba odbor:kuchár-  podľa pokynov hlavnej 

majsterky p.Valéria Pluhárová 

 

 



Prevádzky :  

Pokyny na Edupage  sú uvedené individuálne  a výlučne pre   žiakov  , ktorí 

majú zmenu prevádzky. 

 

▪ Grand Hotel River Park  - podľa pokynov  hlavnej majsterky p. Valéria 

Pluhárová, Bc. Mária Kurucová 

▪ Palace Art Hotel Pezinok podľa pokynov  hlavnej majsterky p. Valéria 

Pluhárová, Bc. Zuzana Bučeková,  

▪ Hotel Sheraton-  podľa pokynov  hlavnej majsterky p. Valéria Pluhárová 

▪ Hotel Park Inn- podľa pokynov  MOV p.Eva Skirkaničová   

▪ Technopol – iba odbor čašník, servírka podľa pokynov  hlavnej majsterky p. 

Valéria Pluhárová a MOV p. Darina Kováčová 

▪ Patrónsky pivovar – NOVÁ prevádzka  - podľa pokynov MOV p. Darina 

Kováčová 

 

 

Systém Duálneho vzdelávania - podľa pokynov  zamestnávateľa 

➢ Palace Art Hotel Pezinok  

➢ Amfík Trnava 

➢ Auto Rotos Rozbora 

➢ Natacha Pacal - podľa pokynov  hlavnej majsterky p. Valéria Pluhárová 

 

 

Prosíme: 

– DENNE sledovať   webovú stránku školy o prípadných zmenách praktického 

vyučovania. 

– Dôsledne dodržiavať protiepidemické opatrenia a odporúčania. 

 

 

 

Ďakujeme za spoluprácu 

 

Mgr.Iveta Menyhartová  

zástupkyňa riaditeľky pre PV 

 

 


