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I. Základné identifikačné údaje o škole: 
 

Názov školy: Hotelová akadémia 

Adresa školy: Mikovíniho 1, 831 02  Bratislava 

Telefónne číslo: 02/442 511 71 

Webové sídlo: https://hamikoviniho.edupage.org/ 

E-mailová adresa: zha@zha.sk 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

Telefónne číslo: 02/48 264 111 

E-mailová adresa: podatelna@region-bsk.sk 

 

1. Vedúci zamestnanci školy 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľka školy Ing. Katarína Biela 

zástupca riaditeľky školy  Mgr. Jana Bachratá 

zástupca riaditeľky školy  Ing. Oľga Žikavská 

zástupca riaditeľky školy Mgr. Iveta Menyhartová 

vedúca ŠJ Jolana Pokorná 

 

2. Rada školy  

 

Rada školy pri Hotelovej akadémii, Mikovíniho 1, Bratislava bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 4. 05. 2016 a 

svoju činnosť mala v mimoriadnom režime ukončiť v októbri 2020. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s epidémiou Covid – 19 Rada školy pri Hotelovej 

akadémii, Mikovíniho 1 pracovala v pôvodnom zložení do mája 2021. 

 

3. Členovia rady školy 

 

Meno a priezvisko P. č. Funkci

a 

Zvolený (delegovaný) za Do /od 

Ing. Adriana Vydrová 1. predsed

a 

pedagogických 

zamestnancov 

01. 09. 2018 

Martin Henc   2. člen rodičov 04. 05. 2016 

Zuzana Zajíčková 3. členka rodičov 04. 05. 2016 

Darina Sýkorová 4. členka nepedagogických 

zamestnancov 

04. 05. 2016 

Mgr. Magdaléna Ochabová 5. podpre

dseda 

pedagogických 

zamestnancov 

01. 10. 2018 

Ing. Zuzana Dúžeková 6. členka SZCK 17. 5. 2018 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 7. člen zriaďovateľa – BSK 17. 5. 2018 

Ing. Zuzana Rattajová 8. členka zriaďovateľa – BSK 17. 5. 2018 

Eva Matejovičová 9. členka zriaďovateľa – BSK  17. 5. 2018      

Katarína Novotná 10. členka rodičov  01. 7. 2018 

Filip Hamada 11. člen žiakov  06. 5. 2018 
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4. Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021 

 

RŠ HA  v školskom roku 2020/2021 ako  iniciatívny,  poradný a kontrolný 

samosprávny orgán presadzovala verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických 

zamestnancov a ostatných zamestnancov  v oblasti vzdelávania a výchovy HA  a vyjadrovala  

sa k činnosti a riadeniu školy. Predsedníčka RŠ HA sa pravidelne zúčastňovala na 

gremiálnych poradách vedenia školy. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s epidémiou Covid – 19  aktuálne 

problémy riešili členovia RŠ elektronickou poštou. Týmto spôsobom sa členovia RŠ 

vyjadrovali k materiálom, ktoré predkladalo vedenie školy. RŠ sa vyjadrovala aj k 

pedagogicko-organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu, k výchovno-

vzdelávacím výsledkom, k organizačnej štruktúre školy, k návrhom počtu tried a počtu 

prijatých žiakov do jednotlivých študijných a učebných odborov, ku kritériám prijímacích 

pohovorov, k hospodáreniu školy. Na  zasadnutiach sa riešili aj pripomienky a návrhy 

pracovníkov a študentov HA. Priebeh elektronickej komunikácie RŠ HA je zaznamenaný  

v zápisoch. 

21. 05. 2021 sa konala ustanovujúca schôdza novej RŠ. Priebeh zasadnutia a volieb 

jednotlivých členov je zaznamenaný v zápisnici.  

Členovia RŠ od 21. 05. 2021 

Meno a priezvisko P. č. Funkci

a 

Zvolený (delegovaný) za Do /od 

Mgr. Magdaléna Ochabová 1. predsed

a 

pedagogických 

zamestnancov 

21. 05. 2021 

Ing. Katarína Kovačiková   2. podpre

dseda 

pedagogických 

zamestnancov 

21. 05. 2021 

Zuzana Závacká 3. členka nepedagogických 

zamestnancov 

21. 05. 2021 

Martin Henc 4. člen rodičov 21. 05. 2021 

Milan Haban 5. člen rodičov 21. 05. 2021 

Elena Zachardová 6. členka rodičov 21. 05. 2021 

Mgr. Mikuláš Krippel, PhD. 7. člen zriaďovateľa – BSK 21. 05. 2021 

Ing. Zuzana Rattajová 8. členka zriaďovateľa – BSK 21. 05. 2021 

Eva Matejovičová 9. členka zriaďovateľa – BSK  21. 05. 2021 

Ing. Zuzana Dužeková 10. členka SZCK  21. 05. 2021 

Nicole Šindlerová 11. členka žiakov  21. 05. 2021 
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5. Informácia o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy  

 

- gremiálna porada riaditeľky 

- predmetová komisia odborných predmetov 

- predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky, dejepisu, etickej 

výchovy, náuky o spoločnosti 

- predmetová komisia cudzích jazykov – ANJ, NEJ  

- predmetová komisia prírodovedných predmetov 

- predmetová komisia ekonomických predmetov 

- predmetová komisia telesnej výchovy 

- koordinátor boja proti drogám 

- výchovný poradca 

- koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

- predmetová komisia odborného výcviku 

-     rada rodičovského združenia 

-     žiacka rada školy 

 

 

II. Počet žiakov školy za školský rok 2020/2021 

 
 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2020 Stav k 31. 8. 2021 

Počet tried Počet žiakov Počet žiakov 

so ŠVVP 

Počet tried Počet žiakov Počet žiakov 

so ŠVVP 

 

1. 

6323 K - 3  

6445 K , 

6444 K  - 1 

6445 H , 

6444 H  - 1 

6421 L –  1 

70 

 

28 

 

11 

21 

4 

 

1 

1 

1 

6323 K - 3  

6445 K , 

6444 K  - 1 

6445 H , 

6444 H  - 1 

6421 L –  1 

71 

 

29 

 

13 

24 

4 

 

1 

1 

1 

 

2. 

6323 K - 3  

6445 K , 

6444 K  - 1 

6445 H , 

6444 H  - 1 

6421 L –  0 

77 

 

25 

 

16 

 0 

4 

5 

6323 K - 3  

6445 K , 

6444 K  - 1 

6445 H , 

6444 H  - 1 

6421 L –  0 

77 

 

25 

 

17 

4 

 

5 

 

3. 

6323 K - 3  

6445 K , 

6444 K  - 1 

6445 H , 

6444 H  - 1 

77 

 

26 

 

23 

6 

 

3 

6323 K - 3  

6445 K , 

6444 K  - 1 

6445 H , 

6444 H  - 1 

77 

 

27 

 

23 

6 

 

3 

 

4. 

6323 K - 3  

6445 K , 

6444 K  - 1 

74 

 

18 

3 

 

3 

6323 K - 3  

6445 K , 

6444 K  - 1 

74 

 

18 

3 

 

3 

    5.  

6323 K - 3  

 

76 

 

2 

 

6323 K - 3  

 

76 

 

2 

 

Spolu 
23 542 33 23 551 33 
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III. Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje 

o počtoch a úspešnosti uchádzačov o prijatie 

 
1. Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 

 
Ročník/odbor Prijaté 

prihlášky 

Počet 

úspešných 

žiakov 

Počet prijatých 

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

Počet zapísaných 

žiakov  

6323K hotelová 

akadémia 
152 138 81 0 72 

6445 K kuchár 49 41 15 0 15 
6444K čašník, 

servírka 
25 21 15 0 9 

6445 H kuchár 26 26 12 0 5 
6444Hčašník, 

servírka 
18 18 12 0 6 

 

 
2. Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

 
Ročník Počet prijatých 

žiakov 

Z ktorej školy 

2. 1 SSOŠ HOST, Riazanská 75, Bratislava 
3. 1 SSOŠ, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota 

 

 

 

IV. Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich 

zameraní v školskom roku 2020/2021 

 
 
 

Trieda 
 

Študijný odbor, 

zameranie 
 

I. A,  I. B, I. C, II. A,  II. B, II. C, III. A, III. B, III. C,   

IV. A, IV. B, IV. C, V. A, V. B, V. C  

  

6323 K hotelová akadémia 

 

I.Am, II. Am, III. Am,  IV.Am    

6444 K čašník, servírka 

6445 K kuchár 

 

I. Akč,  II. Akč,  III. Akč 

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár 

  

II. Ds 

 

6421 L spoločné stravovanie 
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V. Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 
1. Koncoročná klasifikácia 
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2. Maturitné skúšky 

 

 
 

Predmet 

Počet 

maturantov 

 

Úroveň 

 

Úspešnosť  

EČ MS 

Percentil 

úspešnosti 

školy EČ 

MS 

Úspešnosť 

IČ MS 

Úspešnosť 

ÚČ MS 

SJL 92 - 
   

2,55 

ANJ 66 B1 
   

2,48 

ANJ 14 B2 
   

1,14 

NEJ 11 B1 
   

1,91 

NEJ 1 B2 
   

1,00 

FRJ 2 B1    1,50 

TČOP 92 
    

1,95 

PČOP 92 - 
  

- 1,26 

 

V školskom roku 2020/2021 v čase mimoriadnej  pandemickej situácie na zabránenie 

šírenia respiračného ochorenia spôsobeného vírusom COVID 19 boli rozhodnutím MŠVVaŠ 

zrušené EČ MS a IČ MS. ÚČ IF MS  konalo na našej škole 92 maturantov zo všetkých 

povinných predmetov administratívne. Prezenčne vykonali ÚČ IF MS z dobrovoľného 

predmetu FRJ úroveň B1 2 žiačky na Gymnáziu Jána  Papánka, Vazovova 6, Bratislava.  

 

 

VI. Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania 

 
Absolventi našej školy nachádzajú takmer 95%-né uplatnenie na trhu práce doma 

i v zahraničí. Keďže nám všetci žiaci nenahlasujú svoje uplatnenie nie je možné urobiť 

presnú štatistiku zamestnanosti žiakov. 

 

 

VII. Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti 

prijímania žiakov na ďalšie štúdium 

 
Absolventi našej školy nachádzajú takmer 95%-né uplatnenie na trhu práce doma 

i v zahraničí. Keďže nám všetci žiaci nenahlasujú svoje uplatnenie nie je možné urobiť 

presnú štatistiku zamestnanosti žiakov. 

Na základe spätnej väzby asi 30% študentov pokračuje v štúdiu na vysokých školách, 

predovšetkým  na Ekonomickej Univerzite, na Fakulte manažmentu FFUK, ale na iných 

odboroch. 
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VIII. Počet pedagogických a odborných zamestnancov a ďalších 

zamestnancov  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

 

Zoznam učiteľov, ktorí pôsobia na škole – PP na dobu neurčitú 

Por. 

č. 

Priezvisko meno, 

titul,  

Aprobácia PH Predmety Aktívna znal. 

jazyka 

1 Bachratá Jana, Mgr. Slovenský jazyk 

Ruský jazyk 

8 SJL AJ, RJ 

2 Biela Katarína, 

Ing. 

Odborné ekonomické 

predmety 

0  AJ 

3 Bortlíková 

Ľuboslava, Mgr. 

Anglický jazyk 23 ANJ AJ 

4 Cimprichová Iveta, 

PaedDr. 

Nemecký jazyk 

Ruský jazyk 

24 NEJ NJ 

5 Čentešová Daniela, 

Bc. 

Odborné predmety  23 TECH, TPP, PAV  

6 Bahidská  Adriana, 

Mgr. 

Anglický jazyk a 

literatúra  

23   ANJ AJ 

7 Gregorová Viera, 

Mgr. 

Anglický jazyk 

Pedagogická psychológia 

16 ANJ AJ 

8 

 

Danek Milan, Mgr. ANJ, DEJ 22,5 ANJ AJ 

9 Girethová Zdenka, 

Ing. 

Odborné ekonomické 

predmety 

24 HGM, EKO, 

MSS, PRA, ADK 

NJ 

10 Brixová Janette, 

Ing. 

Odborné ekonomické 

predmety 

22 EKO, AES,  AJ 

11 Chovancová Mária, 

Bc. 

Odborné predmety 25 ODV,TEO, KOM MJ 

12 Chrappová Marta, Odborné ekonomické 23 ADK, UČT,  

Zamestnanci školy  spolu 83 

Počet pedagogických 63 

Z toho:  

- kvalifikovaní 56 

- nekvalifikovaní 7 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Počet nepedagogických 20 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg* 0 

- upratovačky, vrátnik, kniž. školník 10 

- školská. kuchyňa a jedáleň 2 

- administratívni pracovníci 8 

 

Spolu počet zamestnancov SŠ 

 

83 

 

Z toho pedagogických 

 

63 
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Ing. predmety EKO, KOM 

13 

 

Hašková Eva, Mgr. Slovenský jazyk, 

Estetická výchova 

27 SJL  

14 Iľková Ružena, Bc. Odborné predmety 23 TECH, TPP  

15 Javorová Katarína, 

Mgr.  PhD. 

Matematika Chémia 22 MAT, CHEM AJ 

16 Jaslovská Zuzana, 

Ing. 

Odborné ekonomické 

predmety 

24 UČT, ADK AJ 

17 Kalivodová Lida, 

MVDr. 

Odborné predmety 22,5 NAP, PAV, 

NAV, TECH 

 

18 Katonová Eva, Mgr. Francúzsky jazyk 

Slovenský jazyk 

Etická výchova 

23 FRJ, SJL FJ 

19 Kováčiková 

Katarína, Ing. 

Odborné ekonomické 

predmety 

18 EKO, GCR, 

ADK 

NJ 

20 Kollár Marcel, Ing. Odborné ekonomické 

predmety 

Odborné predmety 

22 EKO,,PRA,HOV, 

USP, ADK 

 

21 Koželuhová Dana, 

Ing. 

Odborné ekonomické 

predmety 

Odborné predmety 

25 HGM, TEP, TEO, 

ODV 

 

22 Kuča Jozef, Mgr. TSV 17 TSV  

23 Kučerová Albína, 

Bc. 

Odborné predmety 

 

25 TPP, TECH  

24 Jančovičová 

Gabriela, PhDr. 

Mgr. 

Kulturológia zameranie 

na kultúru a turizmus 

18 TEO AJ 

25 Lohyňová Kornélia  

Ing. 

Odborné ekonomické 

predmety 

22 HGM, MAR, 

GCR 

AJ, ŠPJ 

26 Lonská Dana, Mgr.   TSV, RJ 17 TSV, BIO RJ, AJ, 

27 Marušiaková Jana  

Mgr. 

Anglický jazyk a 

literatúra 

22 ANJ AJ 

28 Hywel Gregory 

Daniel 

Anglický jazyk  

Umenie a vedy 

23 ANJ AJ 

29 Mikuláš Miroslav, 

Ing. 

Informatika 22 INF  

30 Ochabová 

Magdaléna, Mgr.  

Slovenský jazyk Etická 

výchova  

25 SJL, ETV AJ 

31 Oškerdová 

Bohumila, Ing. 

Nemecký jazyk 23 NEJ,  NJ 

32 Pavlíková Valéria, 

Mgr. 

Odborné predmety 23 EKO, TEO, STO  

33 Prochácová Andrea, 

Ing. 

Odborné predmety 28 TPP, TECH  

34 Podhradská Libuša, 

Mgr. 

Dejepis,  

Občianska náuka 

 Etická výchova 

23 ETV, DEJ RJ 

35 Poláček Vladimí,r 

Mgr. 

TSV 17 TSV  

36 Ptačinová Jana, Ing. Odborné ekonomické 

predmety 

28 TEO,ODV,  AJ 
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37 Quittnerová Jana, 

Ing. 

Odborné ekonomické 

predmety 

18 HGM, UCT, 

HOK, ADK 

 

38 Furuglyas Róžová 

Jana, Mgr. 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

24 SJL AJ, NJ 

39 Šechnyová Renáta, 

Ing. 

Odborné ekonomické 

predmety 

24 EKO, HGM  

40 Švecová Erika, 

Mgr.  

Anglický jazyk 

Slovenský jazyk 

24 ANJ AJ 

41 Trnovská Eva, Ing. Odborné ekonomické 

predmety 

23 EKO, MAR, UČT NJ 

42 Tinková Adela, 

Mgr. 

Nemecký jazyk, 

Filozofia 

23 NEJ, OBN, ETV NJ 

43 Váradyová Ildikó, 

Bc.  

Odborné predmety 27 ODV, PAV, TEO  MJ 

44 Vydrová Adriana, 

Ing. 

 

Odborné ekonomické 

predmety 

Odborné predmety 

25 TEO, HGM, 

ODV 

 

45 Weintragerová 

Dana, Mgr. 

Telesná výchova 22 TSV  

46 Žikavská Oľga, Ing. Odborné ekonomické 

predmety 

4 ADK NJ 

 Počet hodín spolu:    

971,5 

  

47 Hurbanová 

Katarína, Mgr. 

(zast. za MD) 

 

Matematika 

 

22 

  

MAT 

 

 

 

Počet hodín spolu:   

22 

  

 

Pedagogickí zamestnanci na dohodu 

 

Por. 

č. 

Priezvisko meno, titul,  Aprobácia PH predmety  

48 Malichová Eva,  Mgr. Náboženská výchova 2 NBN  

 

49 

 

Mináriková Soňa,  Mgr. 

 

Etická výchova 

 

8 

Výchovný poradca, 

koordinátor žiakov 

so ŠVVP 

 

50 Tkáčová Žofia, PaedDr. Slovenský jazyk 11 SJL, OBN  

51 Poláková Pavlína, Ing. Odborné ekonomické 

predmety 

Odborné predmety 

12 TEO, TECH  

 Spolu počet hodín  

dohody: 

 33   

 

Zoznam MOV na dobu neurčitú 

 

Por. 

Č. 

 Priezvisko meno, titul Aprobácia PH Predmety Aktívna znal. 

jazyka 

1 Menyhartová Iveta, Mgr. Odborný výcvik 

Sociálna pedagogika 

35 ODV MJ 

2 Foltýn Kamil Kuchár 35 ODV  
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3 Bučeková Zuzana, Bc. Servírka 35 ODV  

4 Kosztanková  Daniela Servírka 35 ODV  

5 Kováčová   Darina  Kuchárka 35 ODV UJ 

6 Kurucová  Mária, Bc Servírka 35 ODV MJ 

7 Pluhárová Valéria Kuchár-čašník 35 ODV  

8 Róthová  Marta Kuchárka 35 ODV MJ 

9 Rušinová  Emília,  Mgr. Servírka 35 ODV,  

10 Skirkaničová Eva Servírka 35 ODV  

11 Svobodová Žaneta Kuchár -servírka 35 ODV  

 Spolu PH:  350   

 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2020/2021 

 
Forma vzdelávania Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania /počet 

začalo  pokračuje ukončilo 

Jazykové (rozširujúce) 16 10 6 0 

Aktualizačné  49 49 39 10 

Adaptačné 1 1 0 0 

Funkčné 1 1 0 0 

 

 

 

IX. Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2020/2021 

 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný 

predmet 

Anglický jazyk 1 

Technológia prípravy pokrmov 3 

Technika obsluhy 3 

 

 

Neodborne vyučujúci sú učitelia odborných technologických predmetov, ktorí majú 

absolvované úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore, absolvovali doplnkové 

pedagogické štúdium, avšak nemajú dokončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa, prípadne 

ho majú absolvované v inom ako požadovanom odbore. Podľa § 30 ods. 1 zákona 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov im bola udelená výnimka z kvalifikačného 

predpokladu vzdelania. 
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X. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 
 

 

Aktivity organizované školou 

 

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Športovo branné aktivity 

Kurz ochrany života a zdravia 

 Skills Slovakia Junior Gastro Metro Cup 

Školské projekty: 

 

 „Protifašistické pamätníky v mojom  bydlisku“ 

„Talianska gastronómia a umenie“ 

  Školský časopis M(y)kovínka 

  „Škola škole“ 

„Predstavme si, ako to bude v roku 2050“ 

„ Zbieranie odpadkov“  

„ Naše mesto“ 

„Cestovanie online“ 

Globálne projekty a medzinárodné projekty: 

 

Climate Aktion projekt 

Microsoft Global Learning Connection 

Microsoft Showcase škola 

Erasmus  „Culture in  action“ 

KA1 –  cieľová škola na Jobshadowing 

DofE – komplexný rozvojový program 

Kultúrne podujatia: 

 

Organizovanie 4 divadelných predstavení   online 

Národné projekty: 

 

JAS Zručnosti pre úspech 

JAS Viac ako peniaze 

JAS Etika v podnikaní 

Social Innovation Relay 

Finančná gramotnosť 

 

Deň otvorených dverí online (2 termíny) 

Súťažné projekty: 

 

Environmentálny projekt Gesto pre mesto 

vyhlásený nadáciou Raiffeisen bank, 

vyhral projekt HA  „Bylinková záhrada“ 

Enviróza 

 

 Deň otvorených dverí online (2 termíny) 

Súťaže:  

Matematická súťaž KLOKAN online 

 

 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie Medzinárodné súťaže 
Regionál-

ne kolo 

Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Názov súťaže Umiestnenie 

Skills Slovakia Junior 

Gastro Metro Cup 

  3.  miesto Majstrovstvá Európy 

silovom v trojboji  

Vicemajsterka 

Európy 

    Majstrovstvá sveta 

silovom v trojboji 
Vicemajsterka 

sveta 
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XI. Projekty, do ktorých je škola zapojená 

 

 
Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Erasmus + projekt 

Kultúra v akcii 
01. 09. 2018 30. 01. 2021 Escape hra digitálna 

kuchárska kniha, 

multijazyčný slovník, 

videá, plagáty, e-

časopisy, webová 

stránka, TV live show. 

eTwinnigový projekt 

Culture in action 

 1.9.2020 30. 6.2021 Národný certifikát 

kvality 

Climate Aktion projekt 30.09.2019 01.11.2019 Návod pre okolie  ako 

ochraňovať svoje 

životné prostredie 

Microsoft Showcase 

school 

01. 09.2020 31. 08. 2021  

Sme partnermi KA1 03.02.2020 07.02.2020  

 

Projekt DofE 

 

01. 09. 2020 

 

01. 09. 2021 

Bronzová úroveň 

 – 5 žiaci 

Strieborná úroveň – 3 

žiak 

Zlatá úroveň – 1 žiačka 

JAS Etika v podnikaní 

 

01.09.2020 30. 06. 2021 Získanie certifikátu –  

postup 3žiakov do 

národného finále súťaže 

Vedieť sa správne 

rozhodnúť  

JAS Viac ako peniaze 

 

01.09.2020 31. 08. 2021  

JAS Zručnosti pre 

úspech 

01.09.2020 31. 08. 2021 Národné finále súťaže 

Môj projekt (3 žiačky) 

Finančná gramotnosť 01.09.2018 pokračuje certifikát 

Pamätníky 

protifašistického odboja 

10. 01. 2021 31. 05. 2021 Vytvorenie projektu 

a jeho zverejnenie 

v časopise Bojovník 

Gesto pre mesto 01.09.2019 August 2021 Vytvorenie bylinkovej 

záhrady v areáli školy 
výsadba  rastlín a kvetov 

Social Innovation  Relay 1.9.2020 30. 05. 2021  

Microsoft Global 

Learning Connection 

 

1. 9. 2020 

 

30. 8. 2021 

 

Finančná gramotnosť 1.9. 2020 30. 6. 2021 Certifikát 

  

Globálne projekty: 

Microsoft Global Learning Connection  
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Každoročne sa zúčastňujeme aktivít prostredníctvom Skype a Microsoft Teams. 

Počas tohto projektu sa stretávame so školami z celého sveta a realizujeme Skype stretnutia 

zamerané na Mystery Skype a potom na určité témy, ktoré si učitelia dohodnú. Okrem toho 

sa spájame so zaujímavými ľuďmi, ktorý študentom prezentujú svoje skúsenosti. 

Microsoft Showcase škola  

Sme súčasťou celosvetovej siete škôl, ktoré sú ukážkou toho, ako využívať Microsoft 

technológie vo vyučovaní. Pravidelne sa stretávame online s ďalšími Showcase školami a 

zdieľame skúsenosti a aplikujeme ich vo vyučovaní. 

Climate Aktion  

Projekt do ktorého sa HA zapojila ako jediná škola zo Slovenska. Do projektu je zapojených 

100 krajín a viac ako 100 000 študentov. Cieľom projektu je zvýšiť záujem študentov 

o ochranu životného prostredia, pochopiť, že  každý z nás má vplyv na ostatných ľudí aj na 

prostredie a každý z nás môže niečo pre životné prostredie urobiť. Postupovalo sa v troch 

krokoch: najskôr skúmanie toho, čo spôsobuje globálne oteplenie, potom uvedomenie si, čo 

môžeme zmeniť jednotlivo v našom živote – doma, v škole, v komunite a na záver, aké 

aktivity môžeme robiť spolu ako skupina – ako rozšíriť informovanosť a povzbudiť okolie ku 

krokom na ochranu životného prostredia. 

 

Medzinárodné projekty: 

Erasmus + projekt: „Kultúra v akcii“ - 2. rok projektu KA229 

Projekt je dvojročný, financovaný EU, spolupracujeme so školami z troch krajín: Cyprus, 

Francúzsko a Holandsko. Projekt je zameraný na zvýšenie tolerancie a ochranu kultúrneho 

dedičstva, ale aj na rozvoj dôležitých kompetencií študentov aj učiteľov. Výsledkom je 

escape hra a ďalšie čiastkové výstupy – digitálna kuchárska kniha, multijazyčný slovník, 

videá, plagáty, e-časopisy, webová stránka, TV live show. Tento projekt sme robili aj ako 

eTwinningový projekt v súčasnosti iba online. Za projekt sme získali Národný certifikát 

kvality. 

Sme partnermi KA1 projektu, kde sme cieľovou školou na Jobshadowing učiteľov 

z  Luxemburska. V rámci tohto projektu sme mali na škole vedenie školy z Luxemburska. 

Zámerom bolo pozorovať, ako realizujeme vzdelávanie zamerané na zlepšenie 

podnikateľských zručností a vymieňať si skúsenosti, keďže obidve školy sme získali titul 

„Podnikateľská škola roka“ 
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DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu je komplexný rozvojový program, 

ktorý rozvíja schopnosti a charakterové vlastnosti mladých ľudí pre reálny život. V programe 

si študenti stanovujú vlastné ciele a výzvy v troch oblastiach (talent, šport, dobrovoľníctvo). 

Program, do ktorého sa ročne zapája viac ako 1,3 milióna mladých ľudí po celom svete, 

priamo rozvíja vytrvalosť, cieľavedomosť a vnútornú motiváciu.  Na našej škole plnilo 

bronzovú úroveň  5 žiakov,  striebornú úroveň 3 žiaci, zlatú úroveň 1 žiačka. 

 

Národné projekty: 

 

Junior Achievement Slovensko programy: 

Viac ako peniaze – finančná gramotnosť 

Program je spracovaný online, študenti majú možnosť študovať materiály vytvorené 

bankovou asociáciou. Celý program pozostáva z podkladov na štúdium, z otázok a 

úloh,ktoré,sú praktickou aplikáciou získaných vedomostí a napokon je tam testovacia časť, 

ktorú študenti využívajú v rámci formatívneho hodnotenia. 

Etika v podnikaní  JA Slovensko – program, ktorý využíva e-learningové techniky 

vzdelávania, pútavým obsahom a formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie 

etických hodnôt, reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania, pomáha 

porozumieť procesu morálneho rozhodovania sa nielen v pracovnom živote, vedie študentov 

k uvedomeniu si vlastnej zodpovednosti k miestnej komunite, k spoločnosti.  Žiaci  II.B 

postúpili  do  národnom finále súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť.   

Social Innovation Relay - unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA 

Europe s podporou NN Group. Cieľom projektu je oboznámiť študentov s témou sociálneho 

podnikania, podnietiť ich v tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu a zamerať sa na 

riešenie sociálnych potrieb vo viacerých oblastiach našej spoločnosti. Projektu sa zúčastnili 

vybraní žiaci II. B triedy. 

Zručnosti pre úspech - prostredníctvom programu Zručnosti pre úspech žiaci získajú 

zručnosti v oblasti komunikácie, prezentácie, sebaprezentácie aj prácu v tíme. Rozvíja 

základné zručnosti pre zamestnateľnosť a proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, vlastnú 

prácu, schopnosť riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. 3 

žiačky našej školy do národného finále súťaže Môj projekt. 

Finančná gramotnosť – naša škola už niekoľko rokov participuje na projekte (hre)  

Finančná sloboda. Túto hru pripravila exkluzívne pre slovenský trh OVB Allfinanz 

Slovensko a . s. Je to hra na zlepšovanie finančnej gramotnosti žiakov. Počas hry s 

moderátorom sa  účastníci starajú o finančné plánovanie fiktívnej rodiny. V hre Finančná 
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sloboda sú finančné produkty veľmi podobné reálnym produktom dostupným na našom trhu. 

Preto študent pri rozhodovaní môže použiť svoje skúsenosti z ozajstného života ako aj z 

predmetu ekonomika. A naopak, študent vie aplikovať vedomosti získané v hre na zlepšenie 

vlastnej situácie aj po skončení hry. Tohto projektu sa zúčastňujú študenti 3. – 5. ročníka. 

Najlepší hráči dostávajú certifikát o jej úspešnom absolvovaní. 

 

Školské projekty 

 

Škola škole  - spolupráca so Spojenou školu, Tokajícka 24, Bratislava. Projekt je 

podporovaný a financovaný zriaďovateľom BSK. Naša škola využije spoluprácu na úpravu 

centrálnej nástenky a recipročne poskytne cateringové služby. 

Predstavme si, ako to bude v roku 2050 – ekologický projekt od Človek v ohrození 

zameraný na budúcnosť v súvislosti s klimatickými zmenami do roku 2050. Do projektu sa 

zapojilo 140 žiakov. 

Zbieranie odpadkov v prírode – projekt zameraný na enviromentálnu 

dobrovoľnícku činnosť v okolí bydliska.  

Protifašistické pamätníky v mojom bydlisku – projekt, ktorý realizovali žiaci 3. 

ročníkov. Cieľom bolo spoznávať našu históriu a pochopiť, akú cenu museli niektorí ľudia 

zaplatiť za slobodu.  

Gesto pre mesto – dokončenie víťazného  enviromentálneho projektu vyhláseného 

nadáciou Raiffeisen bank s názvom „Bylinková záhrada“ s finančnou podporou  na  

vyčistenie areálu školy, založenie bylinkovej záhrady a kompostoviska, výsadbu rastlín 

a kvetov.  jún – júl 2021. 

Enviróza –  enviromentálny projekt, do ktorého  sa zapojili žiaci 1. ročníkov, ktorí 

mapovali a následne robili fotodokumentáciu lokality a formy environmentálnej záťaže. 

Najlepšie spracovanie projektov bolo vyhodnotené (viď. webová stránka školy). 

Naše mesto –  projekt,   zameraný na skultúrnenie prostredia školy, v septembri 2020 

bol zameraný na čistenie areálu školy. 

Modernejšia škola projekt  vyhlásený MŠ zameraný na tvorba návrhu modernizácie 

interiérov školy a oddychových zón pre žiakov. Náš návrh však nebol vybraný. 

Zorganizovanie a sledovanie filmov  online V utajení medzi extrémistami – 

zameraný na pravicový extrémizmus, občiansku angažovanosť a odvahu jednotlivca  a  Lepší 

profil zameraný na sociálne siete, dospievanie s následnou diskusiou. Filmy boli súčasťou 

festivalu Jeden svet 2020. Hosťom diskusie bol  Jakub Drábik, historik Slovenskej akadémie 
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vied a garant webstránky historyweb.sk. a  Mgr. Mária Tóthová Šimčáková, detská 

psychologička, odborný garant programu detinanete.sk. 

Cestovanie online – renomovaní cestovatelia a spisovatelia  p. Martin Navrátil 

a Jozef  Zelidňák z BUBO Travel študentom priblížili vzdialené aj menej známe krajiny – 

Čínu, Afganistan a vzbudili záujem o cestovanie a cudzie jazyky. Študenti sa dozvedeli 

zaujímavé informácie o histórii a zvyklostiach, ako aj turistických zaujímavostiach. 

Zúčastnili sa jej všetky triedy 3. a 4. ročníkov. 

Talianske umenie a gastronómia – cieľom  projektu bolo prehĺbiť vedomosti 

o Taliansku. Študenti formou skupinovej práce pripravili prezentácie o regiónoch Talianska. 

V rámci medzipredmetových vzťahov s odbornými predmetmi, bola súčasťou prezentácie aj 

tematická výzdoba a príprava talianskych špecialít spojená s degustáciou. Prezenčnou 

formou ho realizovala trieda IV. B a online formou triedy IV. A, IV. C. 
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XII. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

 
V školskom roku 2020/2021 sa inšpekčná činnosť nekonala. 

 

 

XIII. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

 
Škola pre teoretické vyučovanie má 32 učební štandardne vybavených, z toho 8 

odborných učební pre študijný a učebný odbor kuchár, čašník, servírka.  V školskom roku 

2020/2021 sme obnovili prípravovne pokrmov jedál a nápojov  modernejšími kuchynskými 

zariadeniami a inventárom, ale tieto učebne si vyžadujú väčšiu rekonštrukciu a obnovu. 

  Tri odborné učebne sú určené pre výučbu informatiky a hospodárskej 

korešpondencie – vybavené počítačmi., v priebehu tohto školského roku sme odborné učebne 

doplnili novšími  stolovými počítačmi, notebookmi. 

 Z prostriedkov na dištančné vzdelávanie a z prostriedkov ZRPŠ sme zakúpili do 

učební 20 počítačov a 10 dataprojektorov, čo umožnilo pedagógom skvalitniť dištančné 

vzdelávanie v čase pandémie COVID – 19. 
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XIV. Informácia o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 

o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky (SWOT analýza) 

 

 
SWOT ANALÝZA ŠKOLY 

 

Silné stránky Slabé stránky 

- Vysoká kvalifikácia pracovníkov školy 

a profesionálne riadenie školy 

 

 

- Dlhoročná tradícia školy 

- Zapájanie školy do projektov 

- zapájanie školy do duálneho vzdelávania 

 

- Menej príležitostí  pri zaraďovaní žiakov     

vyšších ročníkov na manažérske pozície v rámci 

odbornej praxe  

- Imidž kvalitnej školy doma i v zahraničí 

 „ Škola tretieho tisícročia“ 

 „Podnikateľská škola roka 2015“ 

- Absencia športového areálu, plavárne 

- Nedostatočné vybavenie odborných učební  

modernými technológiami 

- Možnosť kariérového rastu pracovníkov   

- Podnetná pracovná klíma  

- Dobré medziľudské vzťahy na pracovisku 

- Dobré výsledky študentov na súťažiach 

- Prehlbovanie odborných zručností žiakov 

v najlepších hoteloch SR 

-Prehlbovanie odborných a komunikačných 

zručností žiakov v zahraničí 

- Dobrá spolupráca s rodičmi 

Príležitosti Ohrozenia 

- Organizovanie odborných školení a kurzov pre 

pracovníkov a žiakov školy 

-Malý záujem mladých učiteľov o učiteľské 

povolanie 

- Účasť na domácich a medzinárodných    

projektoch 

- Negatívne vplyvy na mladú generáciu 

  (závislosti) 

- Skrášľovanie životného prostredia v areáli 

školy                                                                                                                                      

- Vplyv pandémie COVID-19 na pokles záujmu 

deviatakov 
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-Záujem profesijných organizácií a top 

manažérov o spoluprácu so školou 

 

-Podpora IKT zručností externými firmami  

 

Vízia školy 

 

 

• na základe celospoločenskej požiadavky pripraviť odborne a morálne vyspelých ľudí 

s vysokou flexibilitou a univerzálnym uplatnením v rámci spoločného stravovania, 

hotelového manažmentu na Slovensku i v zahraničí  

 

• zabezpečiť také podmienky (materiálne, personálne, ekonomické), aby  HA mohla 

dlhodobo a efektívne realizovať stanovené ciele 

• transformácia školy na „zelenú školu“,  „školu zdravého životného štýlu“ – aktívne 

zapojenie žiakov a zamestnancov do enviromentálnych procesov (napr. triedenie 

odpadu, enviromentálne používanie tlačiarní, zdravá výživa 

• kvalitné vzdelávanie 

• tvorivo-humanistická koncepcia školy 

• budovať kľúčové kompetencie – uplatnenie sa v pracovnom, osobnom 

a spoločenskom živote 

• pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania 

• zapojiť školu do duálneho vzdelávania 

• zviditeľniť školu a absolventov na trhu práce 

• dobrá zamestnávateľská povesť 

 

 

Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

 
Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

 

Škola pre teoretické vyučovanie má 33 učební štandardne vybavených, z toho 8 

odborných učební pre študijný a učebný odbor kuchár, čašník, servírka.  Tieto učebne 

plánujeme v budúcom školskom roku zmodernizovať a zariadiť novšími technologickými 

zariadeniami.  V školskom roku 2020/2021 sme vybavili učebne počítačmi pre pedagógov a 

časť učební dataprojektormi, ktoré boli zakúpené z rozpočtu BSK. V lete sme vymaľovali, 

opravili a zrekonštruovali WC pred ŠJ z prostriedkov BSK. 
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Na základe Metodického usmernenia k predkladaniu údajov finančných výkazov Vám 

predkladáme rozbor hospodárenia za rok 2020. 

Hotelová akadémia je príspevková organizácia s právnou subjektivitou napojená na 

rozpočet BSK. Riaditeľkou školy je Ing. Katarína Biela.   

Hotelová akadémia vychádza z dlhoročných tradícií a skúseností vzdelávania a prípravy 

pracovníkov v oblasti hotelových a gastronomických služieb. Jej korene siahajú až do roku 

1954. Poskytuje bezplatné stredoškolské štúdium ukončené podľa jednotlivých odborov buď 

maturitnou skúškou, výučným listom alebo maturitnou skúškou s výučným listom. 

Základnou úlohou HA je zabezpečovanie prípravy mládeže na povolania a odborné činnosti 

zodpovedajúce učebným a študijným odborom, zabezpečovanie obchodnej a výrobnej 

činnosti a  prevádzkovanie pracovísk odborného výcviku podľa potrieb učebných 

a študijných odborov. Hotelová akadémia má 5 študijných odborov:  

6323 K hotelová akadémia 

6444 K čašník, servírka 

6445 K kuchár 

6444 H čašník servírka 

6445 H kuchár 

6421 L spoločné stravovanie 

 

Žiaci končia ako moderní manažéri, alebo odborní riadiaci pracovníci, alebo odborní 

pracovníci v hotelierstve a gastronómii. Nachádzajú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce 

doma ale aj v zahraničí. 

Hotelová akadémia spolupracuje so zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. Táto 

spolupráca je zameraná na poskytovanie odborného výcviku, súvislej odbornej i letnej 

prázdninovej praxe študentov. Žiaci sú zaraďovaní v obsluhe, v kuchyni a tiež aj na pozícii 

pomocné manažérske práce. Odborný výcvik žiakov sa realizuje vo vybraných 4 a 5 

hviezdičkových hoteloch a gastronomických zariadeniach v Bratislave, na Štrbskom Plese. 

Odbornú prax môžu realizovať aj v zahraničí.    

Spätná väzba odbornej praxe a obidvoch foriem odborného výcviku (skupinová 

a individuálna forma) sa prejavuje u žiakov pozitívnymi pracovnými zručnosťami a návykmi. 
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Žiaci vytvárajú dobré meno škole a zamestnávatelia majú vysoký záujem spolupracovať so 

školou. 

Na základe objaveného prípadu nového koronavírusu bolo od 09.03.2020 prerušenie 

vyučovania rozhodnutím MŠVVaŠ SR. Tento vývoj ovplyvnil  prácu pedagógov na výkon 

ich povolania a nastalo dištančné vzdelávanie. V úvode dištančného vzdelávania boli všetci 

študenti písomne oboznámení  akou formou im budú zadávané úlohy a témy na vzdelávanie. 

Podrobne im bolo vysvetlené ako bude prebiehať komunikácia a hodnotenie prác cez 

digitálne technológie. 

    Vybavenosť učebnými pomôckami a didaktickou technikou sa počas dištančného 

vzdelávania vylepšovala zakúpením nových technológií z rozpočtu BSK. Okrem toho škola 

môže  vykonávať podnikateľskú výrobnú a obchodnú činnosť nad rámec hlavnej činnosti 

v oblastiach vymedzených zriaďovacou listinou. 

Rozpočet na rok 2020 bol schválený v sume:                               po zmenách 

Zdroj 111                                    1 761 734,00                                  1 789 510,00 

Zdroj 41                                           68 700,00                                       92 755,23 

Kapitálové prostriedky:                                                                                4 000 

Zo zdroja 41 – rozpočet BSK okrem bežných výdavkov na prevádzku  nám boli pridelené 

prostriedky na drobné úpravy a údržbu v sume 5 000,-- eur  a transfer v sume 11 640,-- eur 

na vybavenie dištančného vzdelávania. 

Náklady na prevádzku činili  v roku 2020 1 993 385 €, z toho boli osobné náklady  1 766 

0787 €. Výnosy 1 997 413 €. 

 

Aktivity, ktoré škola realizuje pre žiakov v ich voľnom čase 

 

Voľnočasové aktivity  vypĺňajú zmysluplne voľný čas mladých ľudí, preto škola 

otvára pre žiakov záujmové krúžky, v ktorých si môžu rozvíjať svoje záujmy a rozširovať 

obzor, pravidelne organizuje pre žiakov kultúrne podujatia, predovšetkým návštevy 

divadelných predstavení hlavne v spolupráci so SND. Tieto aktivity sa  financujú kultúrnymi 

poukazmi, z prostriedkov za vzdelávacie poukazy, ďalej z rodičovských príspevkov 

a spoluúčasťou žiakov. 

V školskom roku 2020/21 pandemická situácia neumožnila realizovať naplánované 

voľnočasové aktivity. Nebolo možné  realizovať program krúžkov, divadelné predstavenia 

pre žiakov sme organizovali v obmedzenom režime online.  
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  V tomto náročnom období sme zintenzívnili spoluprácu  s odborníkmi z pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, ktorí pomáhali riešiť žiakom aj pedagógom 

záťažové situácie spojené s dištančným vzdelávaním. 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca školy a rodičov je široká a mimoriadne významná súčasť života školy. Ide 

nielen o zapájanie rodičov do života školy prostredníctvom Rady školy a Rady rodičov alebo 

účasť rodičov na informačných stretnutiach s učiteľmi. Snahou školy je vtiahnuť rodičov do 

diania v škole, do zdieľania spoločných radostí, do riešenia spoločných problémov vo 

výchove a vzdelávaní ich detí. Aktivity školy súvisiace so zapojením rodičov do života školy 

sú zamerané na oblasť komunikácie s rodičmi, vzájomné poskytovanie informácií o živote 

školy. Bez rodičov si nevieme predstaviť celoškolské aktivity ako sú akadémie, prezentácie 

projektov, výstavy, praktické maturitné skúšky, záverečné skúšky – praktická časť, 

spoločenské a športové stretnutia organizované školu, Dni otvorených dverí a tematické 

workshopy. V školskom roku 2020/21 sa uskutočňovala komunikácia školy s rodičmi online 

formou v dôsledku pandemickej situácie, súvisiacej s ochorením na COVID-19. 

 

Ďalšie informácie o škole: 

 
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

Vnútorný poriadok školy schválený Pedagogickou radou školy obsahuje všetky 

náležitosti a podmienky prevádzky školy. Obsahuje: zabezpečenie čistoty a údržby 

jednotlivých priestorov, riadenie a organizáciu štúdia, práva a povinnosti žiakov, práva 

a povinnosti zákonných zástupcov, pravidlá hodnotenia a klasifikáciu, organizáciu ďalších 

výchovno-vzdelávacích činností. 

Vyhodnotenie  plánu výchovy k manželstvu a rodičovstvu v školskom roku 2019/20 

 

Koordinátorkou VKMR bola Libuša Podhradská.  

V prvom polroku sme zvýšili informovanosť žiakov materiálom on–line Stop AIDS  na 

hodine predmetu výpočtovej techniky : http://www.icm.sk/subory/Stop_AIDS1.pdf 

a tak sme podporili prevenciu HIV/AIDS. Spolupracovali sme s učiteľmi informatiky najmä 

s M. Mikulášom. 

Hotelová akadémia naplánovala na 2. polrok s Centrom pedagogicko- 

psychologického poradenstva a prevencie na Vajnorskej ulici v Bratislave na tému Láska, 

http://www.icm.sk/subory/Stop_AIDS1.pdf
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vzťahy a rizikové sexuálne správanie 10 prezenčných stretnutí pre žiakov prvých ročníkov. 

Okrem toho sme naplánovali aj workshop Obchodovanie s ľuďmi.  

Tieto stretnutia sa však neuskutočnili z dôvodu prechodu vyučovania od 6. marca 2020 na 

spôsob dištančný a on-line.  

Vzhľadom na to, že ide o citlivú tému a dištančne sa u dospievajúcich ťažko prezentuje, 

rozhodli sme sa  zamerať pri prvákoch  v rámci etickej výchovy  na zdôraznenie prítomnosti  

lásky v živote i  v sexuálnych vzťahov . Využili sme na to prezentáciu , ktorá zdôraznila cez 

dielo Umenie milovať od  Ericha Fromma myšlienku  „...že láska nemá nič spoločné s 

majetkom alebo podmienkami. Láska je predovšetkým aktívna starostlivosť o život; je to 

starostlivosť a pevná túžba uprednostňovať vývoj tých, ktorých milujeme...“ 

 

Vyhodnotenie protidrogovej prevencie  za šk. rok 2019/2020 

 

Pri plnení úloh v oblasti primárnej protidrogovej prevencie sme v šk. roku 2019/2020 sme 

vychádzali z Plánu práce koordinátora primárnej protidrogovej prevencie na šk. rok 

2019/2020, pri tvorbe ktorého sme vychádzali z metodických pokynov nadriadených 

orgánov, z Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa, z Deklarácie práv dieťaťa, 

z Národného programu boja proti drogám, Plánu práce školy na šk. rok 2018/2019 

a z aktuálnych potrieb školy. 

1. Koordinátor PdPP na škole je PaedDr. Žofia Tkáčová, dĺžka funkcie 19 rokov, 

kontakt: zofiatkacova@centrum.sk 

2. Ciele v oblasti prevencie boli zamerané na aktívnu ochranu mládeže pred drogami 

a inými negatívnymi javmi ohrozujúcimi duševné zdravie, monitorovanie žiakov 

s rizikovým správaním, formovanie zdravého životného štýlu a kvalitné 

využívanie voľného času, riešenie konfliktných situácií, budovanie zdravých 

rovesníckych vzťahov vrátane sexuálneho správania, eliminovanie akejkoľvek 

intolerancie – náboženskej, rasovej a inej, formovanie právneho vedomia žiakov, 

šikanovanie, eliminovanie akýchkoľvek  prejavov extrémizmu, novovznikajúceho 

rizika priestoru online na internete. 

3. Počas celého šk. roku sme s výchovnou poradkyňou, vedením školy, s CPPPaP 

a pedagógom zodpovedným za VkaR monitorovali žiakov s rizikovým správaním 

a v rámci možností zistené prípady riešili. 

4. Rodičom žiakov prvých ročníkov na 1. rodičovskom združení bol odovzdaný 

letáčik, keď majú podozrenie, že ich dieťa je pod vplyvom drogy. 

mailto:zofiatkacova@centrum.sk
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5. 4. XI. 2019 pán Lehocký z agentúry ACET MŠ SR zrealizoval workshop sex, 

AIDS, drogy a vzťahy a ich vplyv na psychiku, ale aj iné choroby spôsobené 

zneužívaním drog. 

6. 14. XI. 2019 v spolupráci s Mjr. Korienekovou z KR PZ Bratislava 3 sme 

pripravili workshop na tému Až na dno... film priblížil situácie a dôsledky 

spôsobené zneužívaním alkoholu a iných drog na posilnenie právneho vedomia 

žiakov. 

7. 27. novembra 2019 sme sa s 15 študentmi druhých ročníkov zúčastnili kultúrneho 

podujatia Čisté Vianoce v Zrkadlovom háji, ktoré pripravili klienti 

Resocializačného centra Sanatória AT Bratislava. Program ponúkol zamyslenie 

a konfrontáciu drogového a triezveho spôsobu života cez životné skúsenosti 

klientov zariadenia. 

8. 3. decembra 2018 Mjr. Korieneková z KRPZ Bratislava 3 pre 1.B, 1.Am triedu 

zrealizovala projekt na tému Kyberšikana a iné závislosti, s dôrazom na príčiny 

a dôsledky tohto javu. 

9. Počas obdobia koronavirusu sme riešili rôzne projekty  zamerané na extrémizmus, 

jeho príčiny  dôsledky, migráciu, jej dôsledky na život Európy, 

multikultoralizmus a ľudské práva. 

10. Na paneli DROGY A MY sme sprístupnili aktuálne informácie. Niektoré témy, 

ako sú šikanovanie, rasizmus, extrémizmus, sme preberali na ETI, OBN 

a triednických hodinách. 

11. Na škole sa konali aj športové a kultúrne aktivity  zamerané na formovanie 

zdravého životného štýlu a šťastného života. 

 

Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu 

V školskom roku 2020/21 sa činnosť výchovného poradcu zameriavala na školské 

poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov a v oblasti 

prevencie problémového a delikventného správania žiakov. Ďalej sa orientovala na 

poskytovanie individuálnej poradenskej, konzultačnej a metodickej pomoci žiakom a 

rodičom. 

V tomto šk. roku sa pokračovalo od októbra v dištančnom vzdelávaní.  

Plánované aktivity so žiakmi I. roč. (november) v spolupráci s psychológmi z CPPPaP, 

zamerané na zoznamovacie aktivity, vzťahy a atmosféru v triede – „Dobrý štart“ sa 
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uskutočnili v náhradnom termíne v mesiaci máj, počas prezenčného vyučovania  v triedach 

I.A, B, C a I. Akč , spolu s triednymi učiteľmi. 

Maturanti boli pravidelne informovaní o aktuálnych možnostiach štúdia na VŠ a ponukách 

zúčastniť sa online formou na rôznych prezentáciách vysokých škôl o ich štúdiu. 

 

Počas dištančného vzdelávania boli poskytované žiakom, učiteľom a rodičom cez EduPage   

informácie: 

- o aktuálnej činnosti CPPPaP, Vajnorská 98/D s kontaktom na školskú psychologičku 

(metodická pomoc žiakom pri psychických  problémoch), 

- individuálne online alebo najčastejšie telefonicky pravidelne, na týždennej báze,  bola 

vytvorená žiakom možnosť „vyrozprávať“ svoje osobné, vzťahové problémy s rodičmi, príp. 

ťažkosti s „prinútením“ sa učiť. 

- v spolupráci so školskou psychologičkou z CPPPaP sa uskutočnil (apríl) v triedach I.B a I.C 

neformálny Klub pre žiakov, s následným vyhodnotením problémov žiakov počas 

dištančného vzdelávania, s triednou učiteľkou, psychologičkou a výchovnou poradkyňou. 

- o ponuke služieb z MŠ, z CPPPaP, VÚDPaP  a iných inštitúcií (Liga za duševné zdravie...) 

Počas dištančného vzdelávania sme neriešili šikanovanie ani keberšikanu. 

 

Vyhodnotenie činnosti koordinátora žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

Na začiatku školského roka 2020/21 bolo individuálne začlenených 33 žiakov, na 

konci školského roka bolo 34 žiakov, z toho 5 žiaci maturovali. Všetci žiaci zmaturovali 

administratívne (priemer profilových známok počas štúdia).  

10 žiakov na začiatku a na konci šk. roka 10 žiakov malo status žiaka so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) bez začlenenia. Zohľadňovali sa však na 

vyučovaní ich vývinové poruchy učenia (ďalej VPU). 

Treba upozorniť, že žiaci so ŠVVP s diagnózou znížený intelekt, príp. zmiešaná porucha 

školských spôsobilostí, by mali byť prijímaní len na 3-ročný učebný odbor, vzhľadom na to, 

že odborní pracovníci CPPPaP neodporúčajú takýmto žiakom štúdium na SŠ s maturitou. 

V šk. roku 2020/21 sa pokračovalo od októbra pokračovalo v dištančnom vzdelávaní. 

Podobne ako v predchádzajúcich  rokoch, učitelia boli informovaní o žiakoch so ŠVVP 

prostredníctvom „Zoznamu žiakov so ŠVVP“, kde mali prehľad o vývinových poruchách 

učenia žiakov so stručným vysvetlením diagnózy. Každý triedny učiteľ dostal vypracovaný 

Individuálny vzdelávací program – IVP, ktorého kópiu poskytol ďalším vyučujúcim žiaka. 
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V mesiaci november sa uskutočnilo online rodičovské združenie pre rodičov žiakov 

so ŠVVP. Rodičia boli individuálne informovaní o IVP svojich detí a mali možnosť 

konzultovať vzdelávacie, príp. výchovné problémy svojich detí. 

V období dištančného vzdelávania, kedy učitelia aj žiaci pracovali z domu, všetky 

informácie prebiehali písomnou formou cez EduPage. Učitelia i žiaci touto formou 

pravidelne dostávali aktuálne informácie o ponuke služieb z MŠ, z CPPPaP a iných inštitúcií.  

Budúci maturanti boli pravidelne informovaní o aktuálnych možnostiach využitia 

konzultácií s odbornými pracovníkmi CPPPaP a tiež o ponukách štúdia na VŠ. Tiež som 

pripomenula žiakom IV. ročníka a III. Am povinnosť rediagnostického vyšetrenia v CPPPaP, 

aby mali aktuálne špeciálno-pedagogické a psychologické správy potrebné na maturitnú 

skúšku. 

V spolupráci s triednymi učiteľmi u slabo prospievajúcich žiakov so ŠVVP im bola 

ponúknutá metodická pomoc odborníkov z CPPPaP. Častým komunikovaním so žiakmi so 

ŠVVP  získavala koordinátorka spätnú väzbu o ich problémoch, úspechoch, neúspechoch 

i pocitoch pri vzdelávaní na diaľku, bez osobného kontaktu a priameho povzbudenia 

o správnosti ich odpovede a konania. Odporúčala im návod na efektívne vzdelávanie – 

zvládanie úloh, manažment času, aby zvládali prácu s pocitom „dobre vykonanej práce“. 

Pomoc učiteľom pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP koordinátorka realizovala aj odkazom na 

stránku MŠ ucimenadialku.sk, videa od psychologičky z VÚDPaP alebo odborné články, 

videá na stránke Ligy za duševné zdravie. 

Treba zdôrazniť, že dištančná forma vzdelávania aj v tomto šk. roku prehĺbila 

vzdelávacie problémy žiakov, najmä s VPU. Preto je potrebné zvlášť zamerať pozornosť na 

týchto žiakov a intenzívne im pomáhať pri štúdiu radou, povzbudením, pochvalou 

a motivovaním k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov. 

 

Odborné vzdelávanie žiakov, praktické vyučovanie 

 

     Praktické vyučovanie žiakov sa realizuje formou odborného výcviku, a odbornej praxe. 

Prebiehalo podľa Školského vzdelávacieho programu, Plánu práce školy a tematických 

plánov, v súlade s učebnými osnovami a profilmi absolventov jednotlivých študijných a  

učebných odborov. 

     Odborný výcvik študijných odborov 6445 K kuchár, 6444 K, čašník servírka a učebných 

odborov 6445 H kuchár, 6444 H čašník, servírka, sa uskutočňoval cvičnou a produktívnou 

prácou žiakov, spočívajúcou v príprave jedál a v obsluhe hostí. Praktické vyučovanie bolo 
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zabezpečované formou skupinového a individuálneho výcviku na zmluvne dohodnutých 

pracoviskách. 

     Odborný výcvik a Odborná prax   študijného odboru 6323 K hotelová akadémia a  6421 L  

nadstavbové štúdium prebiehala taktiež na zmluvne dohodnutých pracoviskách. Odborná 

prax a ODV prebiehali cyklicky, podľa vopred stanoveného časového plánu. Žiaci boli 

zaraďovaní na pozíciách obsluha, kuchyňa, pomocné manažérske práce a na úseku 

ubytovania. 

Dištančné vzdelávanie:   

 
     Od 12.10.2020 prerušenie vyučovania na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR. 

V úvode dištančného vzdelávania boli všetci študenti písomne oboznámení  akou formou im 

budú zadávané úlohy a témy na vzdelávanie. Podrobne im boli vysvetlené sprievodné 

pokyny  ako bude prebiehať komunikácia a hodnotenie prác. Každý nedostatok , ktorý sa 

vyskytol pri plnení úloh konzultovali s MOV.  

     MOV komunikovali so žiakmi cez rôzne dostupné kanály : Edupage, e-mail, WatsApp, 

YouTube a osvedčili sa online hodiny cez Messenger. Veľký dôraz sa kládol na komunikáciu 

 online vyučovania   ODV cez platformu MS Teams.  

     Celkovo hodnotím prácu študentov počas dištančného vzdelávania za uspokojivú a bez 

väčších problémov. Dištančné vzdelávanie poukázalo aj na niektoré nedostatky vo 

vedomostiach žiakov pri používaní informačných technológií. 

     Vysoko vyzdvihujem spoluprácu so zmluvne dohodnutými prevádzkami pracovísk ODV 

a odbornej praxe, ktoré nám umožnili v maximálnej miere zadeľovať žiakov  podľa 

aktualizovaných rozhodnutí MŠVVaŠ SR v súčinnosti s opatreniami RÚVZ SR. 

 

Pracoviská ODV: 

 

Skupinová forma v študijnom odbore 6444 K čašník, servírka , 6445 K kuchár,  

a  učebnom odbore 6444 h čašník, servírka , 6445 h kuchár: 

 

1. Hotel Crowne Plaza 

2. Grand Hotel River Park 

3. Hotel Park Inn 

4. Hotel Sheraton 

5. Palace  Hotel Pezinok 

 

Individuálna forma v študijnom odbore 6444 K čašník, servírka , 6445 K kuchár,            

a  učebnom odbore 6444 H čašník, servírka , 6445 H kuchár : 

 

1. Grand hotel River Park 

2. Sheraton Bratislava Hotel 

3. Hotel Crowne Plaza 
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4. Hotel Park Inn Danube 

5. Hotel Apolo 

6. Hotel Devín 

7. Palace  Hotel Pezinok 

8. Marrol´s Boutique hotel 

9. Reštaurácia UFO watch.taste.groove. 

10. Duetto Ristorante 

11. Dunajský pivovar 

12. Patrónsky pivovar 

13. La Crêpé 

14. Globo Wine Bar 

15. Lampy coffee & club & culture 

16. KafeHaus  

17. Technopol 

18. SEBA, Senator Banquets 

19. Bao Brothers  

20. Lanogi Lake  

21. Školský bufet HA 

22. Školská jedáleň 

 

Individuálna forma študijného odboru 6421 L spoločné stravovanie: 

 

1. Grand hotel River Park 

2. Hotel Sheraton 

3. Plzenská Hodovňa 

4. Eiscafe Delikana 

5. Reštaurácia Milica 

6. Restaurant Zorno 

7. Reštaurácia Umelka  

8. Pizzeria a reštaurácia Verde 

9. Chateau Krakovany 

10. Pálenica u Maslina  

11. Cafe Florian 

Individuálna forma  študijného odboru 6323 K hotelová akadémia: 

 

1. Grand hotel River Park 

2. Sheraton Bratislava Hotel 

3. Hotel Crowne Plaza 

4. Hotel Park Inn Danube 

5. Hotel Apolo 

6. Hotel Devín 

7. Palace  Hotel Pezinok 

8. Marrol´s Boutique hotel 

9. Reštaurácia UFO watch.taste.groove. 

10. Duetto Ristorante 

11. Dunajský pivovar 

12. Globo Wine Bar 

13. Lampy coffee & club & culture 

14. KafeHaus Lumiere 

15. Technopol 

16. Lanogi  

17. Au cafe 
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18. Leberfinger 

19. Školský bufet HA 

20. Školská jedáleň 

21. Školská kuchyňa 

 

Pracoviská zahraničnej odbornej praxe: 

 

     Vzhľadom k situácii spojenej s COVID 19 , zahraničná prax žiakov bola v školskom roku 

2020/2021 prerušená. 

 

 

Pracoviská  praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania : 

 

      V uvedenom školskom roku sme úzko spolupracovali so zamestnávateľmi zapojených  

do SDV: 

1. Palace  Hotel Pezinok  

2. Reštaurácia Jabojrout,Bratislava 

3. Reštaurácia Rotoska, Bratislava   

4. Hotel London, Trnava 

 

     S jednotlivými prevádzkami boli uzavreté písomné dohody  o zabezpečení odbornej 

prípravy – praktického vyučovania žiakov školy. V školskom roku 2020/2021 žiaci pracovali 

pod vedením 9 majstrov odbornej výchovy a  hlavnej majsterky ODV pre profesie kuchár 

a čašník, servírka. Odborná prax nadstavbového štúdia študijného  odboru 6421 L spoločné 

stravovanie prebiehalo vo vybraných prevádzkových jednotkách pod vedením hlavnej 

majsterky odbornej výchovy. 

     Súvislá odborná školská a prázdninová prax žiakov študijných odborov 6323 K hotelová 

akadémia sa realizovala vo vybraných 4 a 5 hviezdičkových hoteloch a gastronomických 

zariadeniach v Bratislave, a v Tatranskej Lomnici, s ktorými škola uzatvorila písomnú 

zmluvu  o praktickom vyučovaní. 

Súčasťou odbornej praxe bolo aj vyučovanie  ODV triedy IV.A priamo v zmluvne 

dohodnutých prevádzkach. 

     Počet žiakov, ktorí boli zadelení na vykonávanie  odborného výcviku a  odbornej 

praxe u zamestnávateľa: 542 

Na základe zmeny vo vzťahu k  dištančnému vzdelávaniu žiaci, ktorí boli zadelení  na 

súvislú prax formou   odborného výcviku, prerozdelene ju vykonávali dištančnou aj 

prezenčnou formou pod odborným dohľadom MOV. 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

 

 

Ing. Katarína Biela, riaditeľka HA 

Mgr. Jana Bachratá, zástupkyňa riaditeľky  

Ing. Oľga Žikavská, zástupkyňa riaditeľky 

Mgr. Iveta Menyhartová, zástupkyňa riaditeľky 

Ing. Barbora Vaculčiaková, vedúca ekonomicko-hospodárskeho úseku 

Zuzana Zavacká, sekretariát školy 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Koncepcie školy na roky 2017/2022 

3. Plánu práce školy HA na školský rok 2020/2021 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 

5. Informácie o činnosti Rady školy a Rady rodičov  pri HA 
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Prerokované v pedagogickej rade dňa 21. 10. 2021 

 

 

 

Stanovisko rady školy 

 

Rada školy pri HA odporúča Bratislavskému samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi HA 

schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2020/2021. 

Prerokované dňa: ...........2021 

 

 

Mgr. Magdaléna Ochabová          ……………………….………………………… 

         predseda RŠHA 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Hotelovej akadémie, Mikovíniho 1, 

Bratislava schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2020/2021. 

 

 

V Bratislave     ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Mgr. Juraj Droba, MBA, MA                                                                                                                        

                                                                                                            predseda 


