
SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 
ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 
ZARIADENIA ZA ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 

 
 
Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. decembra 2005 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení a s metodickým usmernením Ministerstva školstva SR č. 10/2006-R z 25. mája 
2006. 

 
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 
Názov školy: 
 

Hotelová akadémia 

Organizačné zložky školy: 
Reštaurácia a kaviareň Mladosť 
Pracovisko aranžérov -  Tvorba 
Pracovisko cukrárov -  cukrárenská výrobňa 

Adresa školy: 
 
Čs brigády 1804,   031 01  Liptovský Mikuláš 

Telefónne čísla školy: 
Služobné mobilné číslo riaditeľa školy: 

00421 44 5522972 
0905 642 672 

Faxové čísla školy:  
 

00421 44 5524694 

Internetová stránka školy: 
 

www.halm.sk 

Elektronická adresa školy: 
Elektronická adresa riaditeľa školy: 

halm@halm.sk 
k.ulicna@halm.sk  

Súčasti školy: (podľa zriaďovacej listiny 
s uvedením presného názvu) 

Školská jedáleň, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Zriaďovateľ: 
 

Žilinský samosprávny kraj,  
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina 

 
2. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Funkcia: 
 

Meno, priezvisko, titul: 

Riaditeľ 
 

Katarína Uličná Ing. 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie –odborné 
predmety 

Jela Oravcová Ing. 

Zástupca 
pre teoretické vyučovanie – 
všeobecnovzdelávacie predmety 

Marcela Chovanová RNDr. 

Zástupca  
pre praktické vyučovanie 

Alexander Kubala Mgr. 

Zástupca 
pre technicko-ekonomickú činnosť 

Bibiana Kováčová Ing. 

Výchovný poradca 
 

Tatiana Čerstvíková Mgr. 

mailto:zhos@zhoslm.sk
mailto:k.ulicna@halm.sk


Koordinátor prevencie 
 

Mária Palajová Mgr. 

Školský psychológ 
 

Centrum pedagogicko-psycholog. poradenstva L.Mikuláš - Okoličné 
Centrum duševného zdravia Liptovský Mikuláš 

Kariérový poradca Ing. Jana  Čefová 

Etopéd Soňa Barániová PaedDr. 

 
 
 
 

3. ÚDAJE O RADE ŠKOLY 
 
P.č. Meno, priezvisko členov rady školy: 

 
Volený/ delegovaný za... 

1. Anna Kiapešová Ing., predsedníčka volená za pedagog. zamestnancov 

2. Jozef Obročník volený za pedagog. zamestnancov 

3. Zuzana Karabínová volená za neped. zamestnancov 

4. Alena Janičinová volená za rodičov 

5. Andrea Rakučáková volený za rodičov 

6. Marián Ďurica volený za rodičov 

7. Ján Blcháč Ing. PhD. delegovaný zástupca ŽSK 

8. Alena Čerňanská Mgr. delegovaný zástupca ŽSK 

9. Darina Delinčáková delegovaný zástupca ŽSK 

10. Eleonóra Mičicová Ing. delegovaný zástupca ŽSK 

11. Amanda Chovancová volená za žiakov školy 

Dátum posledného ustanovujúceho zasadnutia orgánu školskej samosprávy: 22.marec 2016 

 
4. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY 

 
Poradné orgány školy a ich funkcia:  
1. Pedagogická rada – je zložená zo všetkých ped. zamestnancov školy schádza sa 5 x ročne  - 

rieši výchovno-vzdelávacie problémy, prerokováva dôležité dokumenty a vyjadruje sa 

k výchovným opatreniam. 

2. Pracovná porada vedenia školy – gremiálna porada- je zložená z vedúcich funkcionárov 

školy, schádza sa pravidelne raz za dva týždne  a vydáva zápisnicu so záväznými 

ustanoveniami pre všetkých zamestnancov školy. 

3. Rada rodičovského združenia – je iniciatívnym orgánom rodičov školy a je zložená zo 

zástupcov rodičov žiakov. Schádza sa minimálne 2- 3 krát ročne a vyjadruje sa k činnosti 

školy, rozpočtu a podmienkam výchovno-vzdelávacej činnosti. 

4. Predmetové komisie a metodické združenia – v škole pracuje 6 predmetových komisií, 

ktorých cieľom je zabezpečiť plnenie ŠkVP, aktualizáciu učiva,  odovzdávanie si skúseností, 

príprava a schvaľovanie tém na maturitné a záverečné skúšky, analýza výchovno - vzdel. 

výsledkov v predmetoch, ktoré patria tej ktorej PK a návrh a realizácia opatrení na zlepšenie 

výsledkov.  

 

 
 
 
 



 
 
 

5A. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY 
 
Forma štúdia Stav k 15. 09. 2015 Stav k 31. 08. 2016 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

počet tried celkový  
počet žiakov 

z toho počet 
začlenených 

žiakov 

A B C A B C 

Denné štúdium 1. ročník 5 118 14 - - 5 110 14 - - 

2. ročník 6 111 23 - - 6 105 22 - - 

3. ročník 6 131 12 - 1 6 125 11 - 1 

4. ročník 3 74 3 - - 3 74 3 - - 

5. ročník 2 38 6 - - 2 38 6 - - 

6. ročník - -    -     

Nadstavbové 
a pomaturitné 
štúdium 

1. ročník 1 32    1 22    

2. ročník 1 19    1 17    

Externé a kombinované štúdium 2 41    2 41    

Spolu: 26 564 58 - 1 26 532 56 - 1 

 
 
 

 
5C. ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV OSLOBODENÝCH Z HODÍN TELESNEJ 

A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY  
 

Ročník   1. polrok 2. polrok 

úplne čiastočne Úplne čiastočne 

CH D CH D CH D CH D 

1. ročník  1 13 2 8 1 13 2 6 

2. ročník  5 8 1 7 5 8 1 8 

3. ročník  3 9 1 11 3 9 1 11 

4. ročník  0 5 3 13 1 6 4 13 

5. ročník 2 7 0 3 1 7 0 3 

Spolu: 11 42 7 31 11 43 8 40 

Spolu CH + D: 53 38 54 48 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
6. ÚDAJE O PRIJÍMANÍ ŽIAKOV NA VZDELÁVANIE 

 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

6323 K   hotelová akadémia 2 43 ISCED 
3A 

5 30 63 26 

6405 K pracovník marketingu 1 25 ISCED 
3A 

4 29 57 24 

6445 H kuchár 1 20 ISCED 
3C 

3 28 49 20 

6444 H čašník, servírka 1 25 ISCED 
3C 

3 17 43 22 

6451 H aranžér 0,3 8 ISCED 
3C 

3 7 13 7 

2964 H cukrár 0,3 16 ISCED 
3C 

3 9 20 9 

6460 H Predavač 0,3 0 ISCED 
3C 

3 0 0 0 

 Denné štúdium celkom 6 137 x x 120 245 108 

 6421 L   spoločné stravovanie 
6411 L  prevádzka obchodu 
 

1 30 ISCED 
3A 

2 40 40 30 

 Denné nadstavbové štúdium 
celkom 

1 30 X x 40 40 30 

 Externá forma štúdia 
6445 H kuchár, 6444 H čašník  
2964 H cukrár 

0 0 ISCED 
3C 

X 0 0 0 

 S p o l u 7 192 X X 160 285 138 

 
 
Nenaplnené študijné/ učebné odbory: 
 
 
Kód Názov študijného odboru/ 

učebného odboru 
Návrh školy Stupeň 

vzdelania 
(ISCED) 

Dĺžka 
štúdia 

Počet žiakov 

počet 
tried 

počet 
žiakov 

prihlásení 
zapísaní 

 
 

1.termín 
 

1.termín 
+ 

2.termín 

6323 K Hotelová akadémia 2 43 ISCED 
3A 

5 30 63 26 

6405 K Pracovník marketingu 1 25 ISCED 
3A 

4 29 57 24 

6444 H Čašník, servírka 1 25 ISCED 
3C 

3 17 43 22 

6451 H Aranžér 0,3 8 ISCED 
3C 

3 7 13 7 

2964 H Cukrár 0,3 16 ISCED 
3C 

3 9 20 9 

6460 H Predavač 0,3 0 ISCED 
3C 

3 0 0 0 



 
7. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 

 
Klasifikácia vyučovacích predmetov na konci školského roka:  
 
 
P.č. Názov vyučovacieho predmetu Priemerný prospech Spolu 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

DNŠ 

1. Slovenský jazyk a literatúra 3,14 2,99 3,17 3,10 2,93 3,57 3,15 

2. Anglický jazyk 2,50 2,55 2,62 2,54 2,43 3,53 2,69 

3. Nemecký jazyk 2,57 3,16 2,96 3,06 2,82 3,92 3,08 

4. Francúzsky jazyk 3,14 2,89 3,00 2,38 1,57 - 2,59 

5. Ruský jazyk 2,58 2,86 3,29 2,54 2,17 - 2,68 

6. Geografia 1,20 - - - -  1,20 

7. Komunikácia v angl.jazyku - - - - - - - 

8. Občianska náuka 2,52 2,38 2,88 - -  2,59 

9. Seminár z informatiky - - - - - - - 

10. Hospod.korešpondencia - - - - - 2,00 2,00 

11. Dejepis 2,39 - - - - 3,11 2,75 

12. Hospodárska geografia - 1,56 - - - - 1,56 

13. Admin. a korešpondencia 1,55 2,09 - - - - 1,82 

14. Geografia cestovného ruchu - - 2,33 2,09 -  2,21 

15. Hotel. a gastro.manažment - - - 2,44 2,62 - 2,53 

16. Chémia 2,44 2,24 2,31 - - 2,55 2,38 

17. Cestovný ruch - - - - - 1,94 1,94 

18. Matematika 2,71 2,48 3,03 2,70 2,26 2,67 2,64 

19. Marketing - 1,79 2,57 3,00 2,78 3,41 2,71 

20. Odborná prax - - - - - 1,80 1,80 

21. Tovaroznalectvo       - 

22. Účtovníctvo - - 2,83 3,09 3,13 - 3,01 

23. Marketing. komunikácia - - - - - - - 

Ukazovateľ 1. polrok 2. polrok 

počet % počet % 

Celkový počet žiakov  543 X 532 100 

Prospech prospeli s vyznamenaním 20 4 35 7 

prospeli s priemerom 1,00 6 1 6 1 

prospeli veľmi dobre 105 21 96 18 

prospeli 300 52 373 70 

neprospeli 108 21 18 3 

neklasifikovaní 4 1 4 1 

celkový prospech za školu 2,44 X 2,29 x 

Správanie veľmi dobré 462 92 491 92 

uspokojivé 28 5 22 4 

menej uspokojivé 11 2 16 3 

neuspokojivé 1 1 3 1 

Vymeškané 
hodiny 

celkový počet vymeškaných hodín 30041 X 31560 X 

počet ospravedlnených hodín 29015 97 30149 95 

počet neospravedlnených hodín 1026 3 1411 5 



a propagácia 

24. Telesná a športová  výchova 1,61 1,66 1,44 1,40 1,40 1,31 1,47 

25. Suroviny 3,50 3,00 2,63 - - - 3,04 

26. Náuka o potravinách 2,38 - - - - - 2,38 

27. Ekonomika 2,84 2,73 2,90 2,84 3,24 3,39 2,99 

28. Technológia 2,98 2,46 2,21 - - - 2,55 

29. Propagácia a reklama - 3,13 2,67 - - - 2,90 

30. Stolovanie 2,72 2,44 2,53 - - - 2,56 

31. Služby a cestovný ruch - - - - 1,98  1,98 

32. Hotelové služby - - - - - 2,06 2,06 

33. Technika obsluhy 1,82 2,05 2,26 - - - 2,04 

34. Odborný výcvik 1,67 1,58 1,49    1,58 

35. Regionálna gastronómia 1,94 - - - - 2,39 2,16 

36.  Cvičenia zo stolovania 2,35 - - - - - 2,35 

37. Úvod do podnikania - - 2,8 - - - 2,80 

38. Techn. prípravy pokrmov 2,41 2,16 1,82 - - - 1,52 

39. Dejiny umelecko-rem. práce - 2,25 - - - - 2,25 

40. Odborná výcvik - marketing       - 

41. Technika prevádzky - - - - - 1,76 1,76 

42. Aplikovaná informatika - - 2,21 2,49 1,61 - 2,10 

43. Náuka o výžive 2,41 2,37 - - - - 2,39 

44. Animácia v hoteli - - - - 1,52  1,52 

45. Hospodárske výpočty 2,65 2,41 - - - - 2,53 

46. Aranžovanie - 2,25 - - - - 2,25 

47. Odborné kreslenie 2,30 2,75 - - - - 2,52 

48. Potraviny a výživa 3,27 2,72 2,81 - - - 2,93 

49. Informatika 2,17 2,07 1,65 - - 1,77 1,91 

50. Manažment v spol.stravovaní - - - - - 2,60 2,60 

51. Manažment obchodu - - 1,5 2,5   2,00 

52. Odborná prax – obchod - - - 1,86 - - 1,86 

53. Spoločenská komunikácia - 1,61 1,80    1,70 

54. Stroje a zariadenia - 2,75 - - - - 2,75 

55. Špeciálne cukr.techniky - - 2,63    2,63 

56. Zariadenie závodov - 2,49 - - - - 2,49 

57. Hygiena potravín - 2,5 - - - - 2,50 

58. Estetická výchova - 1,88 2,50 - - - 2,19 

59. Estetická a spol.výchova - - - - - - - 

60. Písmo       - 

61. Základy fotografovania - 1,63 - - - - 1,63 

62. Dizajn a modelovanie - - 1,33 - - - 1,33 

63. Odborný výcvik – mark. 
cvičenia 

- - - 2,32 - - 2,32 

64. Odpadové hospodárstvo - 2,00 - - - - 2,00 

65. Právna náuka  - - - 2,28 2,55 2,41 

66. Manažment podnikov CR - 2,44 2,07 1,93 - - 2,14 

67. Etická výchova 1,74 1,52 - - - - 1,63 

68. Náboženská výchova 1,39 1,25 - - - - 1,32 

69. Odborný výcvik – pod.v - 1,44 1,00 - - - 1,22 



cestovnom ruchu. 

70. Odborný výcvik – obchod 1,30 - 1,00 - - - 1,15 

71. Odborý výcvik -  cest. ruch 1,00 1,44 1,00 - - - 1,14 

72. Odborný výcvik – služby 
v CR 

- 1,33 2,67 2,00 - - 2,00 

73. Odborný výcvik – technika 
ad. 

1,45 1,56 - - - - 1,50 

74. Odborný výcvik – obsluha 1,47 1,54 1,38 - - - 1,46 

75. Odborný výcvik – apl. 
inform. 

1,65 1,38 - 1,86 - - 1,63 

76. Odborný výcvik – príp. 
pokrm. 

1,26 1,39 1,50 - - - 1,38 

77. Odb. výcvik – spol.a 
mar.kom. 

- 1,94 1,57 2,07 - - 1,86 

78. Odb.výcvik– práca s tovarom - - 2,38 2,29 - - 2,33 

79. Odborná prax – cestovný 
ruch 

- - - 1,5 - - 1,50 

80. Odborný výcvik – man.cvič. - - - 1,70   1,70 

81. Odborný výcvik-cvičná firma - - 1,00 - - - 1,00 
Spolu:  2,22 2,15 2,19 2,33 2,30 2,60 2,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA ŠK. ROK 2015/2016 
 
Údaje o maturitnej skúške 
 
 
Externá časť maturitnej skúšky – 15. marec 2016 

 
 
 
 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky – 16. marec 2016 

 
 
 
 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky – máj 2016 

 
 
Externá časť maturitnej skúšky – september 2016: 

Predmet Úroveň  Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

  

Slovenský jazyk a literatúra 

 

- 

 

84 

 

51,05 % 

 

Anglický jazyk 

B1 67 59,41 % 

B2 2 69,15 % 

 

Nemecký jazyk 

B1 5 42,98 % 

B2 - - 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

  

Slovenský jazyk a literatúra 

 

- 

 

84 

 

63,35 % 

 

Anglický jazyk 

B1 67 50,82 % 

B2 2 77,50 % 

 

Nemecký jazyk 

B1 5 63,35 % 

B2 - - 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

  

Slovenský jazyk a literatúra 

 

- 

 

76 

 

2,05 

 

Anglický jazyk 

B1 67 2,50 

B2 2 1,50 

 

Nemecký jazyk 

B1 7 2,43 

B2 - - 

 

Teoretická časť odbornej zložky 

 

- 

 

76 

 

2,45 

 

Praktická časť odbornej zložky 

 

- 

 

89 

 

2,21 

Predmet Úroveň  Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

Slovenský jazyk a literatúra  1 26,6% 



 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky – september 2016: 

 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky – september 2016 

 

 
 
Údaje o záverečných skúškach 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Anglický jazyk 

B1 2 25,0% 

B2 - - 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

 

Anglický jazyk 

B1 2 25,0% 

B2 - - 

Predmet Úroveň Počet žiakov Priemerná úspešnosť 

  

Slovenský jazyk a literatúra 

 

- 

 

4 

 

3,00 

 

Anglický jazyk 

B1 4 3,25 

B2 - - 

 

Nemecký jazyk 

B1 1 4,00 

B2 - - 

 

Teoretická časť odbornej zložky 

 

- 

 

6 

 

3,66 

Kód Učebný odbor Počet 
žiakov 

Prospech Počet žiakov, 
ktorí nekonali  
skúšku 

prospeli s  
vyznamenaním 

prospeli 
veľmi 
dobre 

prospeli neprospeli 

6445 H Kuchár 35 11 11 13 0 0 

6444 H Čašník, servírka 29 5 6 18 0 0 

2964 H Cukrár 9 4 1 4 0 0 

6451 H Aranžér 3 1 0 2 0 0 

 S p o l u 76 21 18 37 0 0 



9. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ 
 
A) Aktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 

6323 6 
6323 K 

hotelová akadémia denné štúdium ISCED 3A 

6405 K pracovník marketingu denné štúdium ISCED 3A 

6445 H  kuchár denné štúdium ISCED 3C 

6444 H čašník, servírka denné štúdium ISCED 3C 

6451 H aranžér denné štúdium ISCED 3C 

2964 H cukrár denné štúdium ISCED 3C 

6460 H  predavač  denné štúdium ISCED 3C 

6411 L prevádzka obchodu denné nadstavbové 
štúdium 

ISCED 3A 

6421 L spoločné stravovanie denné nadstavbové 
štúdium 

ISCED 3A 

 
B) Neaktívne 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Neaktívne od šk. 

roku 

6444 K Čašník, servírka denné štúdium ISCED 3A 2012 

6445 K Kuchár denné štúdium ISCED 3A 2012 

6489 H Hostinský, hostinská denné štúdium ISCED 3C 2012 

 
C) Experimentálne overovanie 

 
Kód Názov študijného a učebného odboru Forma štúdia Stupeň vzdelania 

(ISCED) 
Doba trvania 
experimentu 

(od – do) 

- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 
 
Ukazovateľ Počet 

kvalifikovaní nekvalifikovaní Z toho nekvalifikovaní -
dopĺňajúci 

si kvalifikáciu 

Ženy 44 6 - 

Muži 10 - - 

Spolu (kontrolný súčet): 54 6 - 

Kvalifikovanosť v %:                     90 %                                      10% X 

Veková štruktúra do 30 rokov 2 - - 

do 40 rokov 12 - - 

do 50 rokov 17 1 - 

do 60 rokov 22 5 - 

nad 60 rokov - - - 

dôchodcovia 1 - - 

Spolu (veková štruktúra): 54 6 x 

 
11. ÚDAJE O POČTE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY 

 
Ukazovateľ Počet 

Ženy 25 

Muži 4 

Spolu (kontrolný súčet): 29 

Veková štruktúra do 30 rokov - 

do 40 rokov 5 

do 50 rokov 6 

do 60 rokov 10 

nad 60 rokov 4 

dôchodcovia 4 

Spolu (veková štruktúra): 29 

 
12. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

AV – aktualizačné vzdelávanie,   ŠV – špecializačné vzdelávanie 

Ukazovateľ Počet Forma štúdia Garant štúdia 
(napr. MPC, VŠ a iné) 

Absolventi 
vysokých škôl 

ženy -   

muži -   

do 30 rokov ženy -   

muži -   

do 40 rokov ženy 4 AV, I.atestácia Škola Plus Prešov, Katolícka univerzita Ružomberok 

muži -   

do 50 rokov ženy 4 AV,ŠV,ŠJS-AJ Škola Plus Prešov, ŠIOV Bratislava,  
Jazyková škola L.Mikuláš 

muži 1 AV ŠIOV Bratislava 

do 60 rokov ženy 4 AV, II.atestácia Škola Plus Prešov, Ekonomická univerzita Bratislava , 

muži -  Katolícka univerzita Ružomberok 

nad 60 rokov muži 
ženy 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

dôchodcovia ženy - - - 

muži - - - 

Spolu: 13 - - 



13. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH  
VYUČOVACÍCH PREDMETOV 

 
P.č. Zoznam vyučovacích predmetov Percentuálne vyjadrenie  

(vo vzťahu k počtu vyučovacích hodín za šk. rok) 

Odbornosť 

1. Slovenský jazyk a literatúra 100 

2. Admin. a korešpondencia 35 

3. Anglický jazyk 98 

4. Animácia v hoteli 0 

5. Aplikovaná chémia - 

6. Aplikovaná informatika 100 

7. Aranžovanie 100 

8. Cestovný ruch 70 

9. Cvičenia zo stolovania  100 

10. Dejepis 100 

11. Dejiny umelecko- remeselnej práce 100 

12. Dizajn a modelovanie - 

13. Hospodárske právo - 

14. Ekonomika 100 

15. Estetická výchova 100 

16. Etická výchova 100 

17. Francúzsky jazyk 100 

18. Geografia cestovného ruchu 50 

19. Hospodárska geografia 0 

20. Hospodárska korešpondencia 50 

21. Hospodárske výpočty 0 

22. Hotel. a gastronomický manažment 90 

23. Hotelové služby 70 

24. Hygiena potravín 50 

25. Chémia 100 

26. Informatika 100 

27. Manažment podnikov v CR 100 

28. Manažment v spoločnom stravovaní 100 

29. Market. komunikácia a propagácia 100 

30. Marketing 100 

31. Matematika 100 

32. Náboženská výchova 100 

33. Náuka o potravinách 50 

34. Náuka o výžive 50 

35. Nemecký jazyk 100 

36. Občianska náuka 100 

37. Obchodný manažment 100 

38. Odborná prax 100 

39. Odborné kreslenie 100 

40. Odborný výcvik – spol. a marketing. komunikácia 100 

41. Odborný výcvik – apl. informatika 100 

42. Odborný výcvik - obchod 70 

43. Odborný výcvik – cestovný ruch 50 

44. Odborný výcvik - obsluha 100 

45. Odborný výcvik – prípr. pokrmov 100 

46. Odborný výcvik – technika administratívy 100 

47. Odborný výcvik – manažerské cvičenia 100 

48.  Potraviny a výživa 60 

49. Ekológia - 



50. Právna náuka 0 

51. Prax 100 

52. Propagácia a reklama 100 

53. Regionálna gastronómia 100 

54. Ruský jazyk 100 

55. Služby a cestovný ruch 60 

56. Spoločenská komunikácia 50 

57. Stolovanie 100 

58. Stroje a zariadenia 0 

59. Suroviny 50 

60. Technika administratívy - 

61. Technika obsluhy 100 

62. Technika prevádzky 70 

63. Technika prípravy pokrmov 80 

64. Technológia 70 

65. Telesná výchova 100 

66. Tovaroznalectvo 100 

67. Účtovníctvo 100 

68. Úvod do sveta práce 100 

69. Špeciálne cukrárske technológie 0 

70. Základy fotografovania 100 

71. Zariadenia závodov 70 

72. Odpadové hospodárstvo 100 

Celkový priemer (%): 80 
 

 

 
 

14. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII 
 
Zhodnotenie plnenia plánu práce výchovného poradcu:  
Výchovný poradca v tomto školskom roku pracoval v týchto oblastiach: 

 

Aktivita Počet Obsah 

 
 
1. Riešenie výchovných  
    problémov 

 

 
 

29 

- vysoká ospravedlnená absencia 
- neospravedlnená absencia 
- mimoriadne zhoršenie prospechu 
- problémové správanie 
- porušovanie školského poriadku 

 
2. Spolupráca so ZŠ 
 

 
 
 
 

26 

 
- účasť na rodičovských združeniach deviatakov, 

prezentácia odborov, podávanie informácií žiakom 
a ich rodičom a zákon. zástupcom 

- porada s riaditeľmi a výchovnými poradcami ZŠ 
v regióne 

- stanovenie kritérií prijímacieho procesu 
- monitor 
- informácie o problémových žiakoch 

3. Kontrola prihlášok žiakov 
ZŠ s cieľom zabezpečiť 
rovnocenné podmienky 
prijímacieho procesu 
integrovaným žiakom 

 
Všetky 
prihlášky 
denného a 
DNŠ 

- overenie podmienok žiakov, ktorí mali potvrdenie 
o integrácii 

4. Odborná pomoc žiakom Všetci žiaci - ponuky zamestnávateľov 



pri výbere VŠ, 
nadstavbového 
a pomaturitného studia 
- kariérny poradca  

končiacich 
ročníkov 
- štud. 
odbory 
-učeb. 
odbory 

- ponuky SŠ 
- ponuky VŠ, kritériá na prijímacie skúšky 
- stretnutie so zástupcami VŠ 

5. Spolupráca s Úradom 
práce a rodiny – kariérny 
poradca 

 - realizácia prednášok pre končiace ročníky na tému: 
Možnosti uplatnenia absolventov po ukončení SŠ 

6. Spoluorganizácia 
prednášok pre žiakov 

 - odborné prednášky k výchovným problémom 
- protidrogová prevencia 
- kriminalita mládeže a jej dôsledky a riešenia 
- postup riešenia pri výchovných problémoch 
-  prednáška „Zdravý životný štýl“ 

7. Riešenie problémových 
žiakov 

 
podľa potreby 

tr. učiteľov 

- pohovory  s problémovými žiakmi 
- terapeutické sedenia s psychológom 
- stretnutia individuálne aj celej triedy s psych.CPPP - 

II.D  trieda 
- stretnutia s PaedDr. Barániovou – každý týždeň 2 

hodiny počas celého škol. roka 
- konzultácie s Mgr. Hučíkovou , Mgr. Vodákovou  

z CPPP a Mgr. Klobušiakovou z Jamníka 
8. Spolupráca 
s pedagogicko-
psychologickou poradňou 

 
 

- pomoc žiakom so zníženou adaptačnou schopnosťou 
na štúdium SŠ 

- koordinácia postupu pri integrovaných žiakoch 
- riešenie psychických poruch žiakov – objednávanie 

konzultách u odborníka 
9. Účasť na poradách 
výchovných poradcov 

 
 

- pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ a SŠ 
okresu L.Mikukáš 

10. Centrálna nástenka  - prezentácia a oznamy výchovného poradcu 
 

 
 
Zhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora prevencie:  
Prevencia sociálno-patologických  jaov je jednou z hlavných výchovných priorít školy a je súčasťou 
prierezových tém ŠkVP. Cieľom preventívneho programu školy bolo zamedziť vzniku negatívnych 
protispoločenských javov.  V programe sme sa zamerali na: 1. Lepšie spoznanie seba samého 2.  
Univerzálnu primárnu prevenciu, 3. Boj proti agresivite, šikanovaniu, intolerancii 4. Presadzovanie 
zdravého životného štýlu, pokojnej školskej atmosféry a aktívneho vyplnenia voľného času žiakov.  
Prevencia sa realizovala nasledovnými aktivitami: 
 
1.  výchovné koncerty  a divadelné predstavenia s protidrogovou  a antifašistickou tematikou: 
Cielená primárna prevencia  bola realizovaná návštevou galérií, múzeí ( GPMB, Synagóga, Múzeum 
J.Kráľa, Lipt. múzeum) , filmové predstavenie Dokonalý šéf. Tieto aktivity sú pozitívne prijaté   zo strany 
žiakov . Za zmienku stojí účasť na premietaní filmu v DK s protidrogovou tematikou „AMY““.  
S CPPPaP to boli prednášky na podporu dobrých vzťahov medzi žiakmi.  
Exkurzia – návšteva koncentračného tábora Oswiencim – I.A,B,C a I.B.  
Účasť na oslavách oslobodenia L.Mikuláša 
Školské kolá súťaží: Mladý Slovák ( 43 žiakov), OĽP 
 
2. prevencia drogových závislostí 



- V oblasti prevencie drogových závislostí pokračovala naša dobrá spolupráca s Mestskou 
políciou v Liptovskom Mikuláši., konkrétne s preventistkou Mgr. Poljakovou . V triedach prvého 
ročníka boli realizované besedy z oblasti šikanovania, bezpečne vo virtuálnom svete, 
návykové látky a trestnoprávna zodpovednosť, obchodovanie s ľuďmi. V 2. ročníkoch 
sme zrealizovali sériu besied zameraných na obchodovanie s ľuďmi, riziká práce v zahraničí .  
V 3. ročníkoch to boli besedy na témy hazardné hry a iné závislosti, odolávanie tlakom 
skupiny, zvládanie stresu, ovplyvňovanie žiackych postojov k inakosti 

- Projekt „ Duševné zdravie na SŠ“ pod gestorstvom CPPPaP Okoličné zrealizovaný v I .A mal 
preventívno-edukatívny charakter. Rozšíril poznanie u žiakov  a prispel k sociálno-
emocionálnemu rzvoju a k prevencii duševných porúch mladých ľudí. Účasť I.A 3x po 2 hodiny 

- V o všetkých triedach I. ročníka / A,B,C,D,E) sme realizovali prevenciu kyberšikany 
v spolupráci s CPPPaP v Okoličnom pod názvom „ Virtuálny svet a jeho nástrahy“ 

- S  Úradom verejného zdravotníctva sme realizovali projekt „ Fajčenie a jeho dôsledky na 
mladý organizmus s dôrazom na pestovanie zdravého telesného a duševného rozvoja 
detí a mládeže“ a 30 žiaci sa zúčastnili  v pozícii respondentov na aktivite „ Národný akčný 
plán pre problémy s alkoholom NAPPA“. 

- S krízovým strediskom Palkovo centrum  sme realizovali projekt „Čistý život“  - prevencia 
závislostí, rizikové správanie a zdravý životný štýl – jednalo sa o sériu besied av prvých 
a druhých ročníkoch počas ETV. 

- S Občianskym združením Slovensko bez drog – sme s pánom Petrom Remperom – rozprávali 
o drogách „ Trochu inak“ – účasť žiakov tried I.A,B,C,D,E,III.A,I.A DNŠ, II.A DNŠ 

- V škol. roku 2015/2016 bola výchovná práca posilnená o služby špeciálneho pedagóga – 
etopéda v škole  a o konzultácie s CPPP v priestoroch školy realizované vo vymedzenom 
čase  

- Preventívne výchovné pôsobenie sa realizuje na všetkých vyučovacích hodinách, ale najväčší 
priestor sa mu venuje na vyučovacích hodinách OBN, ETV, PRN, NÁB, EKG. 

Škola do boja s negatívnymi javmi zapája aj rodičov prostredníctvom rodičovských združení ako aj 
dohodou medzi školou a rodičmi upravujúcou postup školy pri riešení negatívnych javov v správaní 
študentov.  
3.  dobrovoľné bezplatné darcovstvo krvi: 

V tomto roku sme neorganizovali spoločné darcovstvo krvi. Škola eviduje 20 darcov krvi z radov 
žiakov, čo je prejavom absolútnej empatie spojenej s úctou k životu. 

4. zapojenie sa do realizácie ekologických aktivít: 
Environmentálna výchova  sa realizovala na hodinách chémie v 1. ročníkoch. Zastúpené sú témy 
Odpady, Znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy, Spotreba energie, Urbanizácia, Zachovanie biodiverzity, 
Racionálne využívanie prírodných zdrojov, Populačná explózia – životný štýl. V menšom rozsahu sa 
venujeme témam Odlesňovanie, Skleníkový efekt, Kyslé dažde, Ozónová diera, Erózia pôdy.   Jej 
cieľom bolo vypestovať u žiakov kladný vzťah k prírode, spoznať aktuálne problémy týkajúce sa 
životného prostredia na Slovensku i vo svete a  viesť žiakov k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní  
životného prostredia v našom regióne.  Žiaci sa zúčastňujú domácej a zahraničnej odbornej praxe, kde 
sa stretávajú so „ zelenými hotelmi „ ako aj vidieckym turizmom“ 
Žiaci  spracovávali referáty projekty a prezentácie, pričom využívali  literatúru zo školskej ekologickej 
knižnice, internet, časopisy.  V tomto škol. roku sme pokračovali v osvedčených  aktivitách: 

A. aktivity  spojené so separovaním odpadov. Každá trieda má stanovenú eko-hliadku, ktoré 
vyprázdňujú zberné nádoby triedeného odpadu. Žiaci z ekologického krúžku majú na starosti  
aktualizáciu škol. nástenky na tému „ Separovanie odpadov“ 

B. Akcie zamerané na poznávanie a pomoc životnému prostrediu: 
1.) Relácia do školského rozhlasu:“Apríl mesiac lesov.“ 
2.) apríl – máj 2016 a po celý rok sa žiaci starajú o zeleň a o okolie školy. 



3.) V spolupráci s Verejnoprospešnými službami v L.Mikuláši – ekologická brigády  v lokalitách 
mesta 
 

Medzi ďalšie aktivity patrí: 

 Október 2015 - predaj nálepiek pri príležitosti Svetového dňa zvierat( október), ktorým naši 
žiaci získali finančné prostředky, ktoré venovali karanténnej stanici v L.Mikuláši. 

 november 2015-pomoc Žižkov lesoochranárskemu zoskupeniu VLK pri inostánku v LM – 
pomoc bola zameraná na petíciu „ Máme radi vlkov“ 

 december 2015 - Súťaž medzi triedami o najlepšie vyzdobené dvere na triede 

 marec 2016 – žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili výstavy Minerály – Múzeum SMOPAJ 

 apríl 2016, máj 2016 – hudáno-vzdelávacie podujatie  „Voda nad zlato“ – žiaci I. a II. ročníkov 
– ( umelecká agentúra AMOS) – cieľ – význam a dôležitosť , nenahraditelnost vody  

  
5. aktivity etopéda v škole 
Činnosť bola orientovaná na individuálne konzultácie s integrovanými žiakmi, konzultácie so žiakmi 
končiacich tried týkajúce sa medziľudských vzťahov a konzultácie s vyučujúcimi ohľadne riešenia 
individuálneho prístupu ku problémovým žiakom.  
 
 
Spolupracujúce subjekty v oblasti výchovného poradenstva a prevencie:  
 

Druh zariadenia Obsah spolupráce 

Centrum pedagogicko-
psychologického 
poradenstva v Liptovskom 
Mikuláši – Okoličné 

- riešenie psychických porúch 
- pomoc žiakom so zníženou adaptačnou schopnosťou na štúdium 

SŠ 
- koordinácia postupu pri integrovaných žiakoch 

Detské integračné centrum 
Liptovský Mikuláš 

- riešenie psychických porúch 
- pomoc žiakom so zníženou adaptačnou schopnosťou na štúdium 

SŠ 
- koordinácia postupu pri integrovaných žiakoch 

Mestská polích -     organizovanie besied na vyučovacích hodinách ETV, NÁB  
aktivity vypísané v bode 1. 

Krízové stredisko – 
Palkovo centrum  

- besedy a prednášky na preventívne témy  

 
 
 
 
 

15. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY 
 
Certifikácia školy: 
 
Dňa 2.5.2013 Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši obdržala Správu expertnej komisie  
organizácie International education Society ltd. London  Great Britain– Clients Centre and management 
Brno Česká republika,  ktorá vykonala recertifikátu školy a zvýšila  rating na BBB: „vysoko erudovaná 
a profesionálne vedená inštitúcia“.  V apríli 2015  bola vykonaná recertifikácia školy, ktorá potvrdila 
rating BBB a interne ho navýšila na úroveň BBB+.   Ďalšia aktualizácia bude realizovaná v roku 2017. 
 



Prezentácie školy:  
 
1. multimediálne prezentácie: 
 
Články v MY Liptov: 

- Petra Vlhová – poďakovanie za podporu (20.10.2015) 

- Škola žije bohatým životom , oslávila 130. Výročie (10.-16.11.2015) 

- Slovenkám sa darí  ( 9.I-25.I.2016) 

- Kam na strednú školu – článok o škole a jej portfóliu - Hotelová akadémia LM ( 2.2.2016) 

- Inzerát – odbory školy – (16.-22.2.2016) 

- Liptovský šport pre mladých  - článok ä 10. - 16.5.2016) 

- Študenti si uvedomujú význam vody, písali o tom (21.6.2016) 

Festival liptovskej rozmanitosti Liptovfest 2015 – účasť a  logo  na plagátoch 
Švábkafest 2015 – tvorba receptára – logo a poďakovanie na receptári 
www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality tlačová správa ŽSk - 130 výročie  založenia školy 
www.hotelovo.sk/sk/E-inspirator-pre-hotelovy-a-restauracnybiznis.htlm - Hotelová akadémia 
L.Mikuláš(11.11.2015) 
www.ucn.sk/spravy/zdravy-zivotny-styl-vsetkymi-zmyslami - aktivity programu „Hovorme o jedle“  
www.hotelovo.sk/sk/horuca-linka/Mate-tazke-srdce-na-hotelovu-mladez - vyjadrenie riaditeľky HALM 
Mesačník MIKULÁŠ 12/2015 – Jubilujúca Hotelová akadémia 
Článok – Hospodárske noviny 1.12.2015 – najväčšie úspěchy Petry Vlhovej 
Facebook 2/12/2015 – článek – najnovšie rebríčky sú na svete: Tieto mikulášske školy sa umiestnili 
najlepšie 
www.sportky.zoznam.sk – petra Vlhová sa znovu predviedla (8.12.2015) 
Článok – HOTELIÉR – zima 2015 – Slávnostná akadémia HA Liptovský Mikuláš 
Článok – GASTRO – zima 2015 – Škola so 130. Ročnou tradíciou 
Článok – GASTRO – zima 2015 – Zdravý životný štýl 
Regionálne noviny –Liptovsko-Mikulášsko-Ružombersko – inzerát – odbory štúdia ( 15.1.2016) 
Regionálne noviny –Popradsko-Kežmarsko – inzerát – odbory studia ( 15.1.2016) 
PRAVDA – príloha – inzerát – odbory studia (21.1.2016) 
Článok – PRAVDA – Vlhová sa zameria aj na obrovský slalom- (27.1.2016) 
Regionálne noviny –Liptovsko-Mikulášsko-Ružombersko – inzerát – odbory štúdia ( 22.1.2016) 
Liptovské ECHO –inzerát – odbory školy – (11.2.2016) 
www.zilinskazupa.sk – HA v Lm bola pri tom – Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien - článok 
www.zilinskazupa.sk – Úspechy v podnikateľskom vzdelávaní na HA v L.M - článok 
www.zilinskazupa.sk – HA v LM reprezentovali žiaci- čašník, barista, cukrár - článok 
Facebook 16.5.2016- článek – animačné aktivity žiakov HALM na Základnej škole na Demänovskej 
ceste v LM 
www.halm.sk – celý rok sa aktuálne akcie zobrazujú vo formetfotiek a krátkej správy 
www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/navsteva-z-kene - Návšteva z Kene na HALM (19.5.2016) 
Mesačník MIKULÁŠ jún/2016 – Jazykovo-výmenný pobyt medzi HA LM a IHS Wroclaw 
SME.sk  Blog.SME.sk – Mirka Zacharová a jej úvahy o vode , nielen liptovskej – článok (16.6.2016) 
www.zilinskazupa.sk - Mirka Zacharová a jej úvahy o vode , nielen liptovskej (20.6.2016) 
Článok – Hoteliér leto 2016 – Remeslo má zlaté dno 
 
Rádio Liptov – Prezentácia školy – Hotelová akadémia L.Mikuláš  – redaktor Mgr. Velecký 
 
 
 

http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality
http://www.hotelovo.sk/sk/E-inspirator-pre-hotelovy-a-restauracnybiznis.htlm
http://www.ucn.sk/spravy/zdravy-zivotny-styl-vsetkymi-zmyslami
http://www.hotelovo.sk/sk/horuca-linka/Mate-tazke-srdce-na-hotelovu-mladez
http://www.sportky.zoznam.sk/
http://www.zilinskazupa.sk/
http://www.zilinskazupa.sk/
http://www.zilinskazupa.sk/
http://www.halm.sk/
http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/navsteva-z-kene
http://www.zilinskazupa.sk/


2. spolupráca školy s rodičmi:  
 
Poslaním rodičovského združenia je spolupracovať  s vedením školy, pedagogickými zamestnancami 
s cieľom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Výbor sa zišiel 3 krát a vyjadroval sa k závažným 
otázkam chodu školy: -  plán výkonov na ďalší školský rok, odborný výcvik vykonávaný žiakmi v 
reštaurácii Mladosť, projektová činnosť školy zameraná na zlepšenie materiálno-technického vybavenia,  
úspechy v odborných súťažiach a v  športovej činnosti. 
Finančné prostriedky získané od rodičov za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu boli 
určené na príspevok na učebné pomôcky, knihy pre vyznamenaných žiakov,  vstupenky na odborné 
exkurzie, na ekologické aktivity, olympiádu v CUJ, SOČ,  príspevky na stužkovú slávnosť, maturitné a 
záverečné skúšky, výmena podlahovej krytiny – jazyková učebňa a PC. 5  Rodičia majú zastúpenie 
v rade školy a  v stravovacej komisii, kde sa tiež podieľajú svojimi námetmi na skvalitnení činnosti školy. 
 
 
3. formy prezentácie školy na verejnosti: 
 
Ďalšou z foriem prezentácie školy  je zabezpečovanie aktivít v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 
pre záujemcov zo štátnej správy a firiem, súkromných osôb v reštaurácii Mladosť ako aj v  priestoroch 
objednávateľov ( Mestský úrad,  stredné a základné školy z Liptova). Okrem  dobrého mena, škola 
získava mimorozpočtové prostriedky na pokrytie nákladov na skvalitnenie MTZ odborného vzdelávania 
žiakov. Žiaci sa zúčastňujú uvedených akcii, kde si overujú svoje vedomosti a často nadobúdajú nové 
poznatky čo sa týka organizácie práce, práce s netradičnými surovinami, komunikačné zručnosti, najmä 
pri zákazkach pre významných podnikateľov a pre známe osobnosti. Formou prezentácie je aj aktívna 
účasť na burze stredných škôl, organizovanie „Dni otvorených dverí“, a tiež verejné praktické časti 
záverečných a maturitných skúšok v školskej reštaurácii Mladosť. 
 

Objednávateľ aktivity Cieľ – forma Počet 
účastníkov 

1. Špeciálna ZŠ L.Mikuláš - výročie  recepcia 100 

2. ÚPSVAR – Burza zamestnávateľov občerstvenie 60 

3. Slávnostná recepcia – 130.výročie 
školy HALM 

Slávnostná recepcia 250 

4. Stredná zdravotnícka škola – výročie 
školy 

recepcia 60 

5. Materská škola Žirafka - výročie  recepcia 80 

6. SMOPAJ – otvorenie po rekonštrukcii recepcia 140 

7.vianočné posedenie zamestnancov HA slávnostná kapustnica 120 

8. Klub dôchodcov – slávnostná schôdza Obed  250 

9. Gastroakcia pre SČK V Galérii 
PMBohúňa 

Čaša vína 80 

10.Burza stred. škôl L.Mikuláš STOP 
SHOP 

Prezentácia školy  
- 

11. V reštaurácii Mladosť bolo 
zrealizovaných  

30 akcií ( rodinné oslavy, akcie Rotary klubu 
a iné) 

- 

12. Cukrárska výrobňa   realizovala priebežné objednávky počas 
celého škol. roka 

- 

13. ZŠ M.R.M L.Mikuláš Čaša vína 40 

14.CBA Verex - výročie Recepcia 250 

15.SČK – akcia na Mestskom úrade LM Čaša vína 80 

16.JL aréna – výročie otvorenia Recepcia 100 



 
 
4. školský časopis: 
 
V školskom roku 2015/2016 redakčná rada školského časopisu Prievan vydala 2 časopisy  v online 
podobe na školskej internetovej stránke. Garantom časopisu a dohľad mal učiteľ všeobecnovzdel. 
predmetov Ing. Račko.  
  
5. činnosť žiackej školskej rady: 
 

V súlade s platnou legislatívou pôsobila na Hotelovej akadémii žiacka školská rada  zložená zo 
zástupcov tried. V školskom roku 2015/2016 bola predsedníčkou Natália Trnková z III.C triedy. Počas 
celého roka  aktívne pracovali  Norbert Bielik II.A, Michal Mačica IV.A,  Nazariy Semyaniv z IV.A, 
Amanda Chovancová II.C, Ondrej Jurčo III.E, Denisa Tomašáková III.B,  Kristián Červeň II.F, Martina 
Trnková I.C, Adam Trepáč III.B. Každá trieda mala v žiackej rade svojho zástupcu. Predsedníčka 
Žiackej rady veľmi zodpovedne korigovala  pestrú činnosť rady ako aj komunikáciu s vedením školy . 
Do rady školy za žiakov bola zvolená Amanda Chovancová z II.C. 
Medzi významné aktivity patrili: 
1. Svetový deň zvierat – dobročinná zbierka „ Pomôžme im“ - relácia v škol. rozhlase, nákup krmiva pre 
zvieratá v KS L.Mikuláš( spolupráca s ekolog. Krúžkom – relácia v škol. rozhlase, správa na facebooku 
2. Slávnostná akadémia pri 13o.výročia školy – aktívna pomoc 
3. Zasadnutie Študentského parlamentu pri ŽSK  
4. Spolu so ŽŠR mesta bol zorganizovaný 6. ročník študentského bálu - február 2016 
6. Pomoc pri organizovaní Dňa otvorených dverí – propagačné aktivity s cieľom prezentovať našu  
činnosť. 
6. V decembri – Súťaž „Mikulášsky deň“. 
8. „Aktívna účasť na RSPL pi Gymnáziu M.M.Hodžu v L.Mikuláši 
9. Elektronické voľby do NR SR – účasť 120 žiakov školy 
10. Deň narcisov – spolu s ekol. Krúžkom – finančná zbierka v škole 
11. Rozlúčka s maturantami pred akademickým týždňom 
 
6. iné aktivity:  
 
 
Školské rádio  - aj v tomto škol. roku fungovalo rozhlasové vysielanie školského rádia v   obmedzenom 
režime. Odvysielané boli relácie pripravené 
1. PK  SLJ : Vyhodnotenie škol. kola“Hviezdoslavovho Kubína“ 
2. PK OBN: Deň obetí holokaustu 9.9, Vznik ČSR 28.10,  Deň boja za slobodu a demokraciu 16.11, 
Výročie 1. SR 1. 12.- Svetový deň boja proti AIDS,10.12.- Deň ľudských práv.  4.4.- Oslobodenie 
L.Mikuláša, 1. máj a L.Mikuláš(29.4), Vstup SR do EU, 8. máj Deň víťazstva nad fašizmom. Deň matiek 
– druhá májová nedeľa 
3. Žiacka rada:  Deň študentstva, Deň učiteľov, Mikuláš,  vyhodnotenie súťaže Mikulášsky deň 
4. PK SS – Oznamy – organizovanie kurzov, výsledky gastro súťaží, pozvánka na praktické maturitné 
skúšky do Mladosti 
6. PK MAT, CHE -  Oznamy – výsledky ekologických aktivít,  
7. PK EKO – Svetový deň cestovného ruchu 27.9, Deň spotrebiteľov 
 
Organizovanie zahraničnej letnej stáže-  z dôvodu skvalitnenia odborných a jazykových zručností 
pravidelne organizujeme 3- mesačnú letnú  stáž v zahraničí pre našich žiakov. Podmienkou účasti je 
odporučenie  tr. učiteľa, majstra odborného výcviku a jazykové zručnosti, ktoré si výberová komisia 



overuje na osobnom pohovore.  V jednotlivých krajinách máme stáže zabezpečované  cez osvedčené 
akreditované organizácie : Úrad práce – Zihoga, Bonn Nemecko,  spoločnosť J Hole, Francúzsko, Zväz 
kuchárov a cukrárov, Bergamo Taliansko, Univerzita M..Belu Banská Bystrica  - sprostredkováva prax 
vo Švajčiarsku, Agentúra Il mondo  Senec - Grécko.  Prax v Prahe – počas celého roka 1- mesačnú- 
sme získali na základe vlastných kontaktov. V lete 2015 boli vo Francúzsku 2 žiaci V Nemecku boli 6 
žiaci ,  v Taliansku boli 4 žiaci do Bulharska v júni 2016 odišli 2 žiaci. 
 
 
Školská knižnica – škola vlastní knižnicu, ktorú z priestorových dôvodov máme rozdelenú na učiteľskú 
a žiacku v dvoch učebniach. Pravidelne  dopĺňame knižné jednotky.  Najviac je využívaná učiteľská 
knižnica. Činnosť žiackej knižnice je dosť obmedzená z priestorových dôvodov. Všetky tituly sú 
uvedené v evidencii aSc agendy a sprístupnené  na internete, čo uľahčuje prácu pri výpožičkách kníh. 
 
Škola je členom profesijných združení: 
Slovenská asociácia someliérov, Slovenská barmanská asociácia, Slovenská obchodná a priemyselná 
komora, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Zväz hotelov a reštaurácií SR. Škola je pridruženým 
členom Klastra Liptov. 

 
 
 

16. ÚDAJE O PROJEKTOCH/GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM 
ROKU 2015/2016 

 
 

Projekt 
/ 

Grant 

Názov projektu / 
grantu 

Stručná char. 
Projektu / grantu 

Schválený/N
eschválený/
V procese 

hodnotenia 

Termín 
začiatku 

realizácie 
pr. 

Termín 
ukončenia 

realizácie pr. 

Celkový 
rozpočet 

Spolufinan
covanie 

Š
ko

la
 

Ž
S

K
 

Ž
S

K
 

/Ján Mikuš – 
Liptovská hviezda  
bežeckého 
lyžovania 

Podpora 
juniorského 
reprezentanta  
Slovenskej 
republiky 
v bežeckom 
lyžovaní 

schválený 16.03.2016 18.12.2016 550 EUR 50 500 

        

        

        

M
Š

V
V

aŠ
 S

R
 

Elektronizácia 
vzdelávaciaho 
systému 
regionálneho 
školstva 

Materiálne 
vybavenie 

schválený 3.10.2014 Stále trvá  
4.992.- 

- - 

Rozvoj stredného 
odborného 
vzdelávania 

Materiálne 
vybavenie 
(notebook, 
reproduktory, 
projektor-uč.12) 
a transformácia 

schválený 25.9.2013 Stále trvá 1.421,04 - - 



 
 

17. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ 
ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU  

 
 

učebného odboru 
cukrár 
 
 

Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na ZŠ 
a SŠ s využitím el. 
testovania 

Testovanie 
testovacích zošitov 
On line maturita 

Schválený 21.6.2013 Stále trvá 12.108.- - - 

Moderné 
vzdelávanie – 
digitálne 
vzdelávanie pre 
všeobecno-
vzdelávacie 
predmety 

Materiálne 
vybavenie – 
interaktívna tabuľa, 
notebook, 
reproduktory ( 
jaz.učebňa) 

schválený 25.11.2013 31.10.2015 1.028,16 - - 

 
Profesijný 
a kariérny rast 
ped.zamestnancov 

Materiálne 
vybavenie – 5 ks 
notebookov (PC6) 

schválený  Stále trvá    

 

Rozvojový projekt 
propagácie odb. 
vzdelávania 
v nedostatkových 
odboroch 
vzdelávania/ 
Inovatívne, lepšie, 
efektívnejšie 
v príprave žiakov 
na povolanie 

Zvýšiť záujem 
žiakov o odbory 
kuchár, čašník. 
Podpora duálneho 
vzdelávania – 
podpora spolupráce 
s firmami 

v procese 
schvaľovania 

- - 3.000.- - - 

 
Rozvojový projekt 
na podporu 
a rozvoj TSV 

Výmena okien 
a zateplenie 
telocvične 

neschválený - - 80.000 - - 

F
o

n
d

y 
E

U
 

ERASMUS+ 
oblasť vzdelávania 
a odbornej 
prípravy KA1 / 
rozvoj odborných 
a komunikačných 
kompetencií 
učiacixh sa 
a zamestnancovv 
OVP 

Projekt pre žiakov 
št. odboru pracovník 
marketingu – stáže 
v inštitúciách vo 
Veľkej Británii a pre 
zamestnancv – 
zvyšovať odborn 
apedagogické 
kompetencie 

neschválený - - 44.058.- - - 

IN
É

 

Medzinárodný 
fond vzdelávania, 
Wroclaw, Poľsko 

Podpora odborného 
a kultúrneho 
vzdelávania žiakov 
I.ročníka 

schválený X.2015 VI.2016 10.000.- - - 

Spolupráca 
cvičných firiem 
S cvičnými firmami 
v Keni  cez 
nadáciu PONTIS  
 

Návšteva z Kene 
19.5.2016 na 
Hotelovej akadémii 
v L.Mikuláši – 
výmena skúseností 

V realizácii 2014 2016 - - - 



Štátna školská inšpekcia v roku 2015/2016 

Dátum Cieľ Závery Stav (odstránené, 
neodstránené ) 

23.11.2015 Stav a úroveň 
uplatňovania výchovy a 
vzdelávania k ľudským 
právam 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky 

- 

Kontrola a inšpekcia z ostatných št. orgánov 2015/2016 

Dátum Cieľ Závery Stav (odstránené, 
neodstránené ) 

26.10.2015 Preverenie 
zamestnávania ped. 
zamestnancov, s ktorými 
zamestnávatelia 
opakovane uzatvárajú 
prac. zmluvy na dobu 
určitú 

- Vo veci zamestnávania 

ped. zamestnancov 

neboli opatrenia. 

Opatrenia: druh práce zmeniť 
na prac. zmluvách konkrétne 
( učitel ANJ nie učitel 
všeobecnovzdel. predmetov) 

Nedostatky odstránené.  

22.3.-
31.3.2016 
Sociálna 
poisťovňa 
Lipt.Mikuláš 

Kontrola odvodu 
poistného na soc. 
poistenie a príspevkov na 
dôchodnkové sporenie 
a kontrola plnenia 
povinností 
zamestnávateľa 
podľazákona č. 461/2003 
Z.z. 

Kontrolou neboli zistené 
nedostatky 

- 

06.04.2016 
Regionálny úrad 
verejného 
zdravotníctva 
 Lipt. Mikuláš 

Školská jedáleň-   
kontrola dodržiavania 
podmienok skladovania 
a odber vzoriek 
 

Bez opatrení  - 
 

28.10.2014 
Regionálny úrad 
verejného 
zdravotníctva 
 Lipt. Mikuláš 

Reštaurácia Mladosť Kontrolované: odber vzoriek 
hotových jedál, kontrola 
podmienok skladovania 
Bez pripomienok 

- 

20.4.-
2605.2016 
Finančná 
kontrola útvaru 
hl. kontrolóra 
ŽSK 

Kontrola predbežnej 
a priebežnej fin. kontroly, 
inventúry, zmluvy za 
obdobie 1.1.2015 do 
31.12.2015 

Opatrenia – uvedené 
v Správe o výsledku kontroly 

Opatrenia odstránené 
- Zaslané listom na 

ŽSK 11.7.2015 

 
 

18. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 
PODMIENKACH ŠKOLY 

 
A) budovy, dielne, odborné učebne 
 



Poznámka: Pri vypĺňaní riadku Iné – uveďte konkrétne ktoré zariadenie škola spravuje 
 
* V štyroch kmeňových učebniach sú umiestnené po dve triedy, ktoré sa striedajú v mesačných blokoch na praxi 
 

Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v nasledovných objektoch školy: 
- pavilóny A, B, C, ktoré sú prepojené pergolou - okrem tried určených na teoretické vyučovanie 

sa v nich nachádzajú cukrárenská dielňa, školsky bufet, školská jedáleň a odborné učebne 
technológie a stolovania, 

- Telocvičňa s posilňovňou,  
- Reštaurácia a kaviareň MLADOSŤ, kde žiaci vykonávajú praktické vyučovanie (odborný výcvik 

a odbornú prax) v reálnom prostredí s priamym kontaktom so zákazníkom, 
- Tvorba – budova na Pišútovej ulici, v ktorej sa nachádza dielňa pre OV aranžérov a 2 odborné 

učebne (1 pre cestovný ruch a 1 pre obchod) 
Súčasťou školy je športový areál s multifunkčným ihriskom. 

 
Vzhľadom na veľkosť priestorov, ktoré má škola k dispozícii spolu s areálom s veľkou zatrávnenou 
plochou, veľká časť finančných prostriedkov je každoročne vynaložená na udržiavane, opravy 
a pravidelné revízie. S cieľom skvalitniť podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu boli v školskom 
roku 2015/2016 zrealizované nasledovné nákupy: 

-     nábytok ( výmena zastaraného nábytku v kabinetoch a kanceláriách) : 2,892.58 EUR, 
- nákup IKT techniky (počítače notebooky, tlačiarne, spotrebný materiál): 5,468.02 EUR, 

- maľovanie priestorov školy, školskej jedálne a reštaurácie Mladosť: 3,269.45 EUR, 

Kapacita školy 
k 01.09.2015 

552 Skutočný počet žiakov: 564 Naplnenosť 
školy (%): 

102,17 * 

  

 Počet Počet skutočne 
využívaných učební 

Priestor v m 3  / m2                                                                              Poznámka 

Budovy celkom 6  4709/14127,00  

 Učebne 36 36 1605,27/5248  

Z
 t

o
h

o
 

Kmeňové 20 20 X  

Jazykové 2 2 X  

Odborné 9 9 X  

IKT 5 5 X  

Laboratória   X  

Šatne                                  
(Áno/Nie) 

Áno  222,78/67,50  

Dielne                                 
(Áno/Nie) 

Áno  321,00/97,30  

Školský internát               
(Áno/Nie) 

Nie    

Školská jedáleň                
(Áno/Nie) 

Áno  356,00/107,87  

Výdajná školská jedáleň  
(Áno/Nie) 

Nie    

Telocvičňa                         
(Áno/Nie) 

Áno  384,25/116,44  

Iné (chaty, ubytovne, rekreačné 
zariadenia) 

Nie    

T
ec

h
n

ik
a 

PC                             
(ks) 

213  X  

Dataprojektory         
(ks) 

33  X  

Interaktívne tabule   
(ks) 

6  X  



- oprava žalúzií v triedach: 1,151.04 EUR, 

- výmena podlahovej krytiny v 2 učebniach: 1,867.32 EUR, 

- keramické tabule do 7 učební: 4,225.20 EUR. 

Zriaďovateľ, Žilinský samosprávny kraj, poskytol škole finančné prostriedky na obstaranie nového 
motorového vozidla Škoda OCTAVIA (21,298.99 EUR), 2 elektrických varných kotlov pre školskú 
jedáleň (5,482.02 EUR) a zabezpečil opravu a vyasfaltovanie parkoviska a časti chodníka. 
 
 

B) športoviská 
 

Poznámka: uvádzajte všetky športoviská, ktoré sú v správe školy (napr. telocvičňa, pohybové štúdium, posilňovňa, vonkajšie 
ihrisko...)  

 
 

C) školský internát škola nemá Školský internát, žiaci sú ubytovaní v ŠI pri Obchodnej akadémii 
v L.Mikuláši 
 

 
Názov školského internátu, adresa 

 

- 

 

Charakteristika ŠI Počet Poznámka 

Kapacita internátu (počet lôžok) -  

Športoviská 

Názov športoviska Áno 
/ 

Nie 

Rozmery Povrch Stav  
(vyhovujúci/ 

nevyhovujúci) 

Poznámka 
(v prípade 

nevyhovujúceho  
popísať závady) 

Posledná 
rekonštruk
cia (dátum) 

Telocvičňa  Áno 26,5 x 4,5 parkety vyhovujúci Revitalizovaná podlaha 7/2009 

Telocvičňa  Nie      

Ihrisko  Nie      

Ihrisko  Nie      

Viacúčelové ihrisko Áno 20,6x12,6 betón vyhovujúci Vhodné na basketbal, 
volejbal 

8/2006 

Atletický ovál Nie    Uviesť počet dráh  

Atletická rovinka  Nie    Uviesť počet dráh  

Atletické doskočisko Áno X  vyhovujúci revitalizovaný 8/2014 

Vrhačský sektor Nie X     

Hokejové ihrisko Nie      

Posilňovňa Áno 2,9 x 6,4 parkety vyhovujúci   

Tenisové kurty Nie Počet     

Plaváreň Nie    Uviesť počet dráh  

Sauna Nie X X    

Pohybové štúdio Nie      

Gymnastická telocvičňa Nie      

Floorbalové ihrisko Nie    Je vyznačené 
a používa sa v rámci 
telocvične 

 

Iné (uviesť)       

       

Šatne 2 šatne so základným vybavením 

Hygienické zariadenia Uviesť počet a stav 



 

Poplatok za ubytovanie v školskom internáte za školský 
rok 2015/2016 
 

  

Celkový počet izieb Jednoposteľových   

Dvojposteľových   

Trojposteľových   

Štvorposteľových   

Počet ubytovaných žiakov / 
Naplnenosť  internátu (%)  

 
 

k 15.9.2014    

k 1.1.2015    

k 15.9.2015    

Počet iných ubytovaných za školský rok 2013/ 2014   

Počet iných ubytovaných za školský rok 2014/ 2015   

Počet všetkých zamestnancov internátu k 15.9.2015 
 
 

  

Počet vychovávateľov  internátu k 15.9.2015 
 
 

  

Školská jedáleň ako súčasť  ŠI                        (Áno/Nie) 
 

  

 
Vlastné príjmy ŠI od ubytovaných 
žiakov  

k 31.12.2014   

k 30.6.2015   

Vlastné príjmy ŠI od iných 
ubytovaných 

k 31.12.2014   

k 30.6.2015   

Rok postavenia resp. začiatku užívania ŠI :  
 

  

Plocha jednej izby  (m²) 
 

  

Umiestnenie hygienických  
zariadení  
 

Spoločné              (na 
chodbe) 
() 

  

V rámci „bunky“   

Spoločné priestory  ŠI 
 

Študovne               
(počet a plocha) 

   

Kuchynky 
(počet a plocha) 

   

Miestnosti vychovávateľov  
(počet  a plocha) 

   

Počet podlaží  ŠI   

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

  

zo školskej kotolne   

iné (názov dodávateľa 
tepla) 
 

  

Výťah   

Áno/nie 
 

 

  

Rok poslednej 
rekonštrukcie 
 
 

  

 Verejná kanalizácia 
 

  



 
 
Odkanalizovanie  
 
 

Vlastná ČOV 
 

  

ČOV školy 
 

  

    

 
 
 
 
 

D) školská jedáleň, výdajná školská jedáleň 
 

 
Názov školského zariadenia , adresa 

 

Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii, Čs. brigády 1804, 

031 01 Liptovský Mikuláš 

 

Charakteristika ŠJ Počet Poznámka 

Kapacita školskej jedálne  
 
 
 

600  

Celkový počet zamestnancov 
ŠJ alebo výdajnej ŠJ  

šéfkuchár 1 Hlavná kuchárka 

kuchár  2  

zaučený kuchár 2 Pomocné sily 

zamestnanci v prevádzke 4 Vedúca školskej jedálne, 

účtovníčka, 2 údržbári na 

čiastočný úväzok 
Podnikatelská činnost ŠJ ( ak 
áno, v poznámke napísať druh 
PČ) 

áno ------------  

nie 
-----------  

Využívanie stravovacieho zariadenia počas prázdnin ( vypísať 
do poznámky využitie ) 

 Prvý a posledný týždeň 

prázdnin - pre 

zamestnancov školy 
 
Vlastné príjmy ŠJ   

k 31.12.2015 47.381,18 Žiaci a zamestnanci škôl 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK k 30.6.2016 26.224,88  

Vlastné príjmy ŠJ – cudzí stravníci k 31.12.2015 125.151,28  

k 30.6.2016 78.372,34  

Rok výstavby / začiatok  užívania ŠJ :  
 

1970/1995  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- kuchyňa 
 

158,00  

Plocha stravovacieho zariadenia  (m²)- jedáleň 
 

198,00  

 
Vykurovanie  

vlastné  
 

Nie  

zo školskej kotolne Áno  

iné (názov dodávateľa tepla) 
 

Nie  



 
 
 
Kanalizácia  
 
 

verejná kanalizácia 
 

Áno  

vlastná ČOV 
 

Nie  

ČOV školy 
 

Nie  

   

 

 

 
Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii, L. Mikuláš poskytuje stravovanie pre stravníkov 3 kategórií: 

1)      žiaci ZŠ I. a II. stupňa základnej školy,  
2)      študenti stredných škôl, 
3)      dospelí stravníci – zamestnanci škôl , študenti vysokej školy a cudzí stravníci . 

 
Ročne sa v školskej jedálni pripraví viac ako 84 tis. obedov, denne je to podľa počtu prihlásených 
stravníkov od 400 do 550 obedov. Pre žiakov základnej školy je v ponuke jedálneho lístka polievka 
a jedno hlavné jedlo, pre ostatných stravníkov je to polievka a výber z dvoch hlavných jedál. 
Zároveň je každý druhý deň podávaná zeleninová príloha alebo ovocie. V školskej jedálni sa 
uskutočňuje odborný výcvik a odborná prax žiakov Hotelovej akadémie (odbor kuchár, čašník) pod 
vedením majstrov odbornej výchovy. 
Okrem mzdových nákladov a nákladov na nákup potravín, najväčšiu položku tvoria náklady na 
energie a vodu (17,780.34 EUR) a náklady na opravy a udržovanie (2.613,96 EUR) a čistiace 
prostriedky (1.941,48 EUR). 
Vedúca Školskej jedálne sa pravidelne zúčastňovala odborných porád a školení, a realizovala 
preškolenie kuchárok a pomocných síl v danej oblasti. 
V školskom roku 2015/2016 sa do stravovania zaviedli aktualizované materiálno – spotrebné normy 
a receptúry vydané MŠVVaŠ SR.  
 

 
 

 
 

 
 
 

19. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY 
 
 

 
1. Odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie skvalitňovaním a ďalším 

rozširovaním  odborných zručností v súlade s potrebami zamestnávateľov  
2. Formovať postoje  mladých ľudí, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov ,  

zásad zdvorilosti, spoločenského správania, slušného výzoru a oblečenia. Odsudzovať 
vulgárnosť, nečestnosť, neporiadnosť, nezodpovednosť. 

3. Rokovať so zamestnávateľmi s cieľom zaviesť aspoň v jednom učebnom odbore v škol. roku 
2016/2017 formu duálneho vzdelávania. Pripraviť ŠkVP pre duálne vzdelávanie. 

A. Ciele školy pre školský rok 2015/2016 
 



4. Podporovať celoživotné vzdelávanie zamestnancov so zameraním na kľúčové kompetencie ( 
IKT, komunikácia v CUJ, odborné vedomosti a praktické zručnosti) a vyžadovať implementáciu 
nových poznatkov do vyučovacieho procesu. 

5. Realizovať plánované aktivity Centra odborného vzdelávania a prípravy . 
6. Spolupracovať so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami, zapojiť sa do 

projektovej činnosti. 
7. Zaviesť elektronickú triednu knihu. 

 

B. Vyhodnotenie plnenia cieľov v školskom roku 2015/2016 
 

 súvisiacich s cieľom č. 1 
 

1.1 Do učebných osnov odborných predmetov zaradiť v maximálnej  miere názornosť prostredníctvom 
učebných pomôcok, využívanie internetu,  precvičovanie zručností žiakov v danom odbore aj 
v rámci teoretického vyučovania.       

      Termín: stály                                                            zodp.: vyučujúci  odbor. predmetov 
      Úloha splnená 
 
1.2 Realizovať krúžkovú činnosť - za využitia vzdelávacích preukazov -  najmä v odbornej oblasti – 

barmanský, someliérsky, varenie, špeciálne cukrárske prípravy a aranžérske postupy, spoznávanie  
regiónu. Snažiť sa o pravidelné fungovanie tejto činnosti počas celého škol. roka. 

      Termín: v texte          zodp: predseda PK  SS, PK EP 
      Úloha splnená 
  
1.3 Zapájať sa do kvalitných odborných , športových a vedomostných súťaží  v rámci SR i na 

medzinárodnej úrovni  
      Termín: stály           zodp: predsedovia PK 

Úloha splnená 

1.4 Porovnať u jednotlivých žiakov výsledky vstupných testov z predmetov /MAT, SLJ,CUJ na začiatku 
škol. roka  s výsledkami klasifikácie v 9. roč. ZŠ a prijať závery pre ďalšiu činnosť. 

      Termín: október 2015         zodp: predseda PK MAT, PK jazykov 
Úloha splnená  

1.5 Zrealizovať skúšky zručností stolovania a techniky prípravy pokrmov  pre všetkých žiakov  1. a 2. 
roč. 

      Termín: v texte                                                        zodp: HMOV sto, HMOV tech. 
Úloha splnená 

 
1.6 Využívať internet, dataprojektor, interaktívnu tabuľu vyučujúcimi, ale aj žiakmi.  
      Termín: stály                                                           zodp.: vyučujúci 

Úloha splnená 

1.7V spolupráci so zamestnávateľmi organizovať prezentácie odborných zručností  
       odborníkov z praxe priamo vo vyučovacom procese (varenie so žiakmi, hra rolí ) 

Termín: stály     zodp.: vyučujúci odborných predmetov  
Úloha splnená                                                                                                      

Vyhodnotenie  úloh 



1.8 Venovať pozornosť technike osvojovania učiva, vypustiť nepodstatné faktografické poznatky, 
rozvíjať komunikatívnosť (vo všetkých predmetoch), poukazovať na pravopisné nedostatky (vo 
všetkých predmetoch), dbať na správnu štylizáciu, vyžadovať vyjadrenie vlastného názoru, postoja.  

       Termín: stály                                                              zodp. všetci vyučujúci  
Úloha sa priebežne plní 

1.9 Vo vyučovacom procese sa viac zameriavať na praktickú stránku vedomostí a na rozvíjanie 
komunikatívnych schopností žiakov, vo väčšej miere využívať exkurzie, aktívnu spoluprácu so 
zamestnávateľmi, naďalej podporovať výchovu k podnikaniu.  

       Termín: stály                                                             zodp.: všetci vyučujúci 
Úloha splnená 

1.10 Pokračovať v nastúpenom trende vyučovania cudzích jazykov so zameraním na konverzáciu vo 
všeobecných ale aj odborných témach. V rámci možností umožňovať vyučujúcim účasť na ďalšom 
vzdelávaní v cudzom jazyku 

      Termín: stály                                                              zodp: vyučujúci CUJ 
Úloha splnená 

1.11 V rámci PK  zaviesť  priebežné hodnotenie výsledkov žiakov v jednotlivých predmetoch, navrhnúť 
kontrolné testy, aktualizovať pravidlá hodnotenia žiakov. 

      Termín: štvrťročne       Zodp: predsedovia PK 
Úloha splnená 

 
Vyhodnotenie úloh súvisiacich s cieľom č. 2 
 
2.1 Snažiť sa o jej napĺňanie prostredníctvom pôsobenia každého zamestnanca školy na žiakov, 
predovšetkým na vyučovacích hodinách, ale aj v priestoroch školy a  na praxi, odbornom výcviku.  
      Termín: stály                                                             zodp.: všetci zamestnanci 

Úloha sa priebežne plní 

2.2 Usilovať sa o celkové zlepšenie pracovnej klímy v škole, zvýraznenie osobného príkladu učiteľa, 
MOV v pracovnom nasadení a ovládaní problematiky svojho predmetu, odboru. 

      Termín: stály                                                             zodp: vyučujúci, MOV  
Úloha sa priebežne plní 

 
2.3 Formovať u žiakov vzťah k zvolenému odboru, ku škole, k tradíciám počnúc imatrikuláciou a končiac 

rozlúčkou so školou. 
 Termín: stály                                                             zodp: vyučujúci, MOV 

Úloha splnená 

  
2.4 Trvale pôsobiť na žiakov v oblasti estetickej výchovy, šetrenia školského majetku a celkového 

skultúrnenia správania žiakov i prostredia tried a školy. Viac sa venovať žiakom počas 
prestávok, skvalitniť dozor učiteľov, usmerňovať žiakov, kontrolovať ich, diskutovať o problémoch, 
dobromyseľne, ale nekompromisne dbať, aby žiaci dodržiavali počas prestávok základné normy 
spoločenského správania i hygienické zásady, štandardy žiakov. 

        Termín: stály                                                          zodp.: všetci zamestnanci 
Úloha splnená 

2.5  Dôsledne dodržiavať štandardy učiteľov, majstrov, zamestnancov a žiakov. 



       Termín: stály                                                         zodp.: v texte 
Úloha sa priebežne plní 

2.6 Každý učiteľ je povinný monitorovať zmeny v správaní, prípadne v celkovom fyzickom 
psychickom stave žiaka a v prípade odôvodneného podozrenia na zanedbávanie, sexuálne 
zneužívanie, v účasti žiaka na šikanovaní, užívaní alebo šírení drog má tieto skutočnosti okamžite 
hlásiť riaditeľovi školy, ktorý zariadi ďalší postup.  

       Termín: stály      
Úloha splnená                                 

2.7 V školskom poriadku sú vymedzené  opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a 
nelegálnych drog v školskom prostredí. O týchto opatreniach pedagogickí zamestnanci oboznámia 
rodičov žiakov školy. Vedenie školy a učiteľ – koordinátor prevencie budú  priebežne informovať 
rodičov o preventívnych aktivitách školy aj o možnostiach odbornej pomoci.  
Úloha splnená 

 2.8 V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, riaditeľ školy 
alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v 
prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami zodpovedajúcimi na 
zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie. 
V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa 
platnej legislatívy. 
Úloha splnená 

 

Vyhodnotenie úloh súvisiacich s cieľom č. 3 

3.1   Rokovať so zamestnávateľmi  o možnosti zavedenia duálneho vzdelávania  a pripraviť  

ped. dokumentáciu na duál. vzdelávanie v príslušnom odbore  ( po dohode so 

zamestnávateľskou organizáciou) 
Úloha splnená 

3.2 Aplikovať a overiť UO pre tretí ročník a pripraviť UO pre štvrtý ročník v ŠKVP-och 

podľa  upravených ŠVP platných od 1.9.2013  
Úloha splnená 

 

Vyhodnotenie úloh súvisiacich s cieľom č. 4  
4.1 Naďalej prehlbovať a rozširovať u každého zamestnanca školy - zručnosti pri práci 

s výpočtovou technikou – pravidelne organizované cvičenia, zabezpečiť ich účasť na  

aktualizačnom resp. inovačnom vzdelávaní, povinne využívať ďalšie možnosti aSc 

agendy, písomnosti – listy, výchovné opatrenia vypisovať na počítači. 

      Termín: stály                                                                             Zodp: všetci zamestnanci  
Úloha splnená 

4.2  Podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov a MOV 
Termín: stály       Zodp.: ZR 
Úloha splnená 

4.3 Rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.  
Termín: stály                                                              Zodp:všetci zamestnanci 
Úloha splnená 



 

 

Vyhodnotenie úlohy súvisiacej s cieľom č. 5  
 

5.1 V termíne do 15.októbra 2015 predložiť vyhodnotenie činnosti COVaP za rok 2014/15 a zároveň aj 
plán činnosti na rok 2016. 

                    Termín: v texte             zodp.: ZRPV 
Úloha splnená 

Vyhodnotenie  úloh súvisiacich s cieľom č. 6 

 

6.1 Pokračovať v medzinárodnej spolupráci: 

-     so spoločnosťou Zihoga , Nemecko, 

- so spoločnosťou J Hole na realizácii zahraničnej praxe vo Francúzsku 

- so Slovensko-švajčiarskym inštitútom pri UMB B.Bystrica 

- so SOŠ Znojmo, SOŠ Frýdek Místek, SOŠ Klánovice – všetko ČR 

- so Slezskou univerzitou –OPF v Karvinej, ČR 

Úloha splnená 
 

6.2 Zúčastňovať sa na práci odbor komisií : 

- spolupracovať so ŠIOV v oblasti realizácie projektov pre oblasti gastronómie 

a cestovného ruchu a  podieľať sa na činnosti prac. komisií 

- zúčastňovať sa na aktivitách ZHRSR, ASSR, BASR, ZKC SR 

Úloha splnená 
 

6.3 Projektová činnosť: 

- zapájať sa do programov na podporu odborného vzdelávania ,  

- pokračovať v realizácii projektu RSOV – cukrár 

- zrealizovať projekt spolupráce so vzdelávacou inštitúciou vo Wroclavi, Poľsko 

- aktívne vyhľadávať granty a projekty na získanie mimorozpočtových zdrojov 

Termín: stály     zodp: ZR 
Úloha splnená 

 

Vyhodnotenie  úloh súvisiacich s cieľom č. 7 

1. Dôsledne viesť evidenciu dochádzky žiakov  na teoretické a praktické vyučovanie. V tej súvislosti 
komunikovať so žiakmi aj rodičmi, vysvetľovať  a žiadať dodržiavanie školského poriadku a 
vnútorných usmernení. Vyžadovať nosenie školského preukazu a evidovanie sa cez čítačku 
čiarového kódu umiestnenú na recepcii. Zaviesť elektronickú triednu knihu. 

Termín: stály                                                      zodp: vyučujúci, MOV  

Úloha splnená   

Vyhodnotenie ďalších úloh, ktoré podporujú plnenie cieľov č.  1-7 : 
 

1. Prácu metodických orgánov zamerať na organizačnú a vzdelávaciu oblasť, zaoberať sa v rámci 
činnosti predmetových komisií didaktickou a metodickou analýzou činnosti učiteľa, zásadami 
hodnotenia v jednotlivých predmetoch, postupom tvorby vzdelávacích cieľov v nadväznosti na 
učenie sa žiaka.  

       Termín: stály                                                       zodp.: vedúci PK  
Úloha splnená 



2. Zamerať kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese na rozvíjanie kľúčových kompetencií 
žiakov.  

       Termín: stály     zodp.:ZR 
Úloha splnená  

3. Podnietiť záujem o SOČ a pri riešení prác SOČ i pri projektoch nadviazať úzku spoluprácu medzi 
učiteľmi odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov.  

       Termín: stály                                                        zodp.: ved. PK, vyučujúci  
Úloha splnená 

4.  Na odbornom výcviku bez výnimky dodržiavať používanie predpísaného oblečenia žiakov a MOV, 
klásť dôraz na dodržiavanie zásad osobnej a pracovnej hygieny. 

 Termín: stály                                                      zodp:  MOV  
Úloha splnená 

 
5. Vedúci škol. prevádzok  a ich zamestnanci – zabezpečiť samostatne bezporuchový chod prevádzok a 

neustále zlepšovať systém práce, prostredie a navrhovať a realizovať zmeny vedúce ku skvalitneniu 
poskytovania služieb zákazníkom. 

      Termín: stály                                                      zodp: vedúci 
Úloha splnená 

  
6. V škol. prevádzke Mladosť klásť dôraz na odbornosť, kvalitu práce, dbať na formálnu i obsahovú 

stránku jedálnych lístkov, sezónne ich meniť , dopĺňať špecialitami., realizovať cielený marketing 
prevádzky  s cieľov zvýšiť tržby. 

      Termín: stály                                                      zodp: ved. Mladosti, MOV  
Úloha sa priebežne plní 

 
7. Propagovať školu a jej aktivity a napĺňať dobré meno školy  v miestnych, regionálnych i 

celoštátnych médiách. 
      Termín: stály                                                      zodp: všetci zamestnanci 

Úloha splnená 

 
8. Podľa finančných možností dopĺňať a modernizovať vybavenie školy predovšetkým pre potreby VVP. 
      Termín: stály                                                      zodp: ZRTEČ 

Úloha splnená 

 
9. Dôsledne realizovať úlohy Národného programu boja proti drogám a koncepcie prevencie  drogových 

závislostí. 
        Termín: stály                                                      zodp: predseda PK SVP, koordinátor 

Úloha splnená 

 
10. Podieľať sa na realizácii Koncepcie enviromentálnej výchovy v škole. 
        Termín: stály                                                      zodp: koordinátor 

Úloha splnená 

11. Pravidelne sa starať o  estetické prostredie  školy a o úpravu areálu školy . 



        Termín: stály                                                      zodp: zamestnanci TEÚ 
Úloha splnená 

12.   Podpora talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka. 
         Termín: stály                                                      zodp: vyučujúci, MOV  

Úloha sa priebežne plní 

13. Povinnosťou všetkých tr. učiteľov je každoročne zabezpečiť podpísanie Dohody medzi rodičom, 
žiakom a školou na príslušný škol. rok, kde budú presne stanovené termíny praktického vyučovania 
na príslušný rok. Dohody budú uchovávané u tr. učiteľov. 

      Termín: do 30.9.2015    zodp.: tr. učitelia 
Úloha splnená 

14..  Aktívne  reagovať na vypísané granty a projekty. 
       Termín: stály      zodp. všetci pedagógovia 

Úloha splnená 

 

 

C. Ciele školy pre školský rok 2016/2017 
 

1. Uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou 
medzipredmetovej spolupráce, projektového a programového vyučovania. 

2. Zrealizovať - v spolupráci so zamestnávateľmi prípravu žiakov v jednej triede kuchárov, čašníkov - formu 
duálneho vzdelávania.  

3. Formovať postoje  mladých ľudí, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov, národného 
povedomia,  zásad zdvorilosti, spoločenského správania, slušného výzoru a oblečenia. 
Odsudzovať vulgárnosť, nečestnosť, neporiadnosť, nezodpovednosť. 

4. Realizovať plánované aktivity Centra odborného vzdelávania a prípravy . 
5. Intenzívny rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov na TV aj PV 
6. Zapájať sa do projektovej činnost 

 
 

21. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 
POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

 
Kód Kód a názov študijných a učebných 

odborov   
 Ukazovateľ 

celkový 
počet 

absolvent
ov  

počet 
žiakov 
ďalšieh
o štúdia 

počet 
zamestnaných 
absolventov 

Počet 
zamest
naných 

v 
odbore  

počet 
evidovan

ých 
nezamest
naných k 

 15.09. 
2016 

2964 H Cukrár 9 6 3 3 - 

6444 H  Čašník, servírka 29 8 19 18 2 

6445 H  Kuchár 35 15 18 15 2 

6451 H  Aranžér 3 1 0 0 2 

6323 K  Hotelová akadémia 34 21 9 9 4 

6405 K  Pracovník marketingu 28 12 13 11 3 

6423  L Spoločné stravovanie 11 0 10 10 1 

Spolu: 149 63 72 66 14 

 



 
 

 
22. INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 
 
 

Priestorové a psychohygienické podmienky v škole vo vzťahu k počtu žiakov a vzdelávacím programom 
sú v súlade s podmienkami užívacieho povolenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Škola 
má spracovaný prevádzkový poriadok školy ako aj vnútorný poriadok školy, ktorý plne akceptuje 
Dohovor o právach dieťaťa. Škola podporuje tvorivé myslenie žiakov, ich individuálny a odborný rast. 
Negatívne prejavy správania sa žiakov škola rieši v spolupráci s rodičmi, prípadne s pracovníkmi CPPP 
v Okoličnom, Centrom duševného zdravia v L.Mikuláši , Palkovým centrom a  s etopédom v škole p. 
PaedDr. Barániovou. Na škole pracuje výchovná poradkyňa a koordinátorka  pre prevenciu sociálno-
patologických javov a kariérna poradkyňa. Prostredníctvom výchovných predmetov a aktivít 
v mimoškolskej činnosti škola realizuje enviromentálnu výchovu a výchovu k manželstvu a rodičovstvu. 
V súlade s národným plánom výchovy k ľudským právam škola organizuje prednášky, besedy. Škola 
má uzatvorenú zmluvu so Zdravotnou pracovnou službou Gajos v Liptovskom Mikuláši. Má spracovaný 
úvodný audit školských priestorov a firma Gajos má dohľad nad dodržiavaním podmienok  pre 
bezporuchový chod školy, v troch pavilónoch má nainštalovaný na chodbách kamerový systém. 
     Súčasná doba kladie čoraz väčšie nároky na psychiku človeka. Obrovský nárast informácií,  životná 
úroveň, to všetko prispieva k tomu, že človek sa už od detstva ocitáva v situáciách kladúcich vysoké 
požiadavky na jeho prispôsobivosť a psychickú zdatnosť. 
    Problémy psychohygieny sú veľmi rozmanité. V školskom veku k nim pristupujú ďalšie, ktoré sa 
týkajú vzťahov medzi rodinou a školou, vyučovacieho procesu, mimoškolskej činnosti žiakov, vzťahov 
medzi učiteľom a žiakom. Dotýkajú sa rovnako školy, rodiny a celej spoločnosti. Spolupráca školy 
s rodičmi je organizovaná najmä cez rodičovské združenia, ktoré sa konajú na základe vopred 
vypracovaného časového harmonogramu. Je potrebné konštatovať, že účasť rodičov na rodičovských 
združeniach je v poslednom období nie na dostatočnej úrovni. Čím ďalej tým viac sa prejavuje čoraz 
menší záujem  rodičov o svoje deti z rôznych dôvodov. Ich nezáujem o prospech a správanie svojich 
detí v škole ospravedlňujú pracovnou zaneprázdnenosťou a nedostatkom času.  
Sporné prípady v správaní a v učení  žiakov sa  riešia na zasadnutiach výchovného poradenstva. 
V rámci integrácie máme žiakov s rôznymi poruchami učenia sa a správania, ktorí si vyžadujú osobitný 
prístup. Učiteľ musí byť vychovávateľom a psychológom súčasne. Veľkou pomocou učiteľom, žiakom 
ale aj rodičom sú konzultácie s etopédom na škole. Rodina a škola sú teda dôležitými činiteľmi pre 
zdravý duševný vývoj dieťaťa za podmienok, že majú jeden cieľ a používajú rovnaké výchovné 
prostriedky. Dieťa, ktoré si neosvojí správne návyky pri učení do určitého veku, ťažko tento nedostatok 
neskôr vyrovnáva, jeho neúspechy na seba nadväzujú, nevhodné návyky sa kumulujú a sotva sa ich 
bude niekedy vedieť zbaviť. Základným  zásadám hygieny a jeho dodržiavaniu sa neustále venuje 
pozornosť na vyučovaní najmä na odborných predmetoch ako sú Technika prípravy pokrmov, Technika 
obsluhy, Hygiena  a na praktickom vyučovaní, kde sa ich dodržiavanie  pravidelne kontroluje. 
     Z hľadiska duševnej hygieny je dôležitá technika učenia. Žiaci majú určité návyky zo základnej 
školy, ale systém na strednej škole je iný, najmä v študijnom odbore hotelová akadémia, kde do 
učebného plánu je zaradená aj bloková odborná prax, čím v predmetoch teoretického vyučovania sa 
vytvára priestor aj na dištančné vzdelávanie vo vybraných témach.  
Podobne ako v práci je treba robiť v učení prestávky. Prestávky medzi vyučovacími hodinami sú 
dodržiavané na základe zákonom stanovených požiadaviek. Pitný režim je zabezpečený – v celom 



objekte školy je prístupná pitná voda, stravovanie je umožnené v Školskej jedálni, v dopoludňajších 
hodinách je otvorený školský bufet a škola ponúka teplé nápoje aj prostredníctvom automatov. 
     Hygienu vyučovacieho procesu narušuje únava žiakov. Problém únavy nie je len problémom 
učenia, preťaženia a režimu dňa. Na únave sa zúčastňujú aj také duševné zážitky detí, ako je strach, 
očakávanie nepríjemných skúšok, nespokojnosť s ohodnotením, nezáujem o učenie, nepriaznivá 
rodinná atmosféra. Problémy s týmito prejavmi u žiakov sú pravidelne konzultované s Pedagogicko-
psychologickou poradňou v Liptovskom Mikuláši. Do tried s najproblémovejšími žiakmi je pravidelne 
pozývaný psychológ na prednášky, rozhovory na vybrané témy.    Vychovať „dobrého človeka“ si 
vyžaduje neustálu komunikáciu a silnú citovú angažovanosť zo strany učiteľa a rodiny.    
Rodina zohráva dôležitú úlohu organizátora mimoškolského času žiaka. Veľa našich žiakov vykonáva 
zárobkovú –brigádnickú činnosť mimo svojich školských povinností a to sa následne prejavuje na ich 
únave, nedostatku sústredenosti, spánku. Taktiež náročná športová činnosť – hokej, lyžovanie, - časté 
a pravidelné tréningy majú často nepriaznivý vplyv na plnenie si školských povinností. Z týchto dôvodov 
hľadáme  rôzne formy komunikácie a spolupráce s rodičmi, aby sme spoločne vytvorili čo možno 
najlepšie podmienky pre vzdelávanie sa ich detí. 
 
 

23. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY 
 
Záujmová činnosť: 
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2014/2015:   
 

Zaradenie Názov krúžku Počet žiakov 
Vedúci krúžku 

(meno a priezvisko) 

Spoločensko-vedné Cvičenia zo SLJ  Mgr.Medvecká 

NEJ pre začiatočníkov  Mgr. Machajová 

ANJ – konzultácie  Ing. Devečková 

 Krúžok –  kalokagatia  Mgr.Jusková 

 Konverzácia z ANJ  PhDr.Mäsiarová 

 Tvorivé písanie v ANJ  Ing.Urbanová 

 Anglická konverzácia  Ing. Běhalová 

 Spoločensko-vedný ( exkurzie)  Mgr. Palajová 

 Učíme sa po rusky  Mgr. Romanová 

 Recitácia, moderovanie, tvorivé písanie  Mgr. Romanová 

 Nemecká konverzácia  Mgr. Bednarčíková 

 Odborná nemčina  Ing. Petranová 

 Debatný krúžok  Ing. Račko 

Prírodovedné Ekologický krúžok  Mgr. Čerstvíková 

   

Technické Aranžovanie kvetov a aranž. techniky  Bc. Kozemčáková 

Balenie tovaru  Mgr. Maruškinová 

Baristický  D.Uličná 

 Barmanský krúžok.  Mgr. Baranová 

 Barmanský Fleur  Mgr. Baranová 

 Curving – vyrezávanie ovocia a zeleniny  Z.Obrcianová 

 Gastronómia s úsmevom v praxi  Mgr. Iľanovská 

 Cvičná firma  Ing. Kiapešová 

 
 

Školský časopis Prievan   Ing. Račko 

 Nebojte sa účtovať  Ing. Paukovčeková 

 Flambovanie, zručnosti zložitej obsluhy  Bc. Čerstvík 

 Praktické cvičenia v apl.softwaeri .:Horec, Blue gastro   Ing. Ilavská 

 Gurmánsky turzmus I  Ing. Čefová 



 Gurmánsy turizmus II.  Ing. Lenková 

 Odborné zručnosti vpraxi  Bc. Vargová 

 Radosť z pečenia  Bc. Lúčanová 

 Vitajte v našom regióne I  Ing. Zajacová 

 Vitajte v našom regióne II.  Ing. Lenková 

 Tvorivý kuchár  Ing. Feriancová 

 Someliérsky krúžok – Mladý someliér Liptova  Mgr. Žiklová 

 Teplá a studená kuchyňa  Ing. Girašková 

 Gastro krúžok  Ing. Lukáčová 

 Grafické a fotografické praktikum  Mgr. Pirončiak 

 Účtovanie – doučovanie  Ing. Eviaková 

 Účtovníctvo v praxi  Ing. Ranochová 

 Zdravotnícky krúžok  Mgr. Lehotská 

 Základy varenia  Ing. Zajacová 

 Alternatívne sp. prípravy kávy  D.Uličná, Bc. 
Vargová 

Umelecké Literárny krúžok  Mgr. Stankovičová 

-   

Športové Pohybové hry – dievčatá  Mgr. Jusková 

Pohybové hry – chlapci  Mgr. Hošalová 

Turistický krúžok  Ing. Muziková 

Iné Rozhlasový  Mgr. Palajová 

-   

 
 
 
- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách predmetových 
olympiád a postupových súťaží (nie regionálne kolá): 
Krajské kolo    

 Štúrov Zvolen Miroslava Zacharová 

III.C 

2.miesto 

 Sárova Bystrica – súťaž moderátorov Petra Matošová I.A  účasť 

 Olympiáda v RUJ  Nazariy Semyaniv – 

kat B3 

1.miesto 

 Mladý Slovák – vedomostná súťaž Karin Kolláriková III.B 

Erik Běhal  III.B 

účasť 

 Olympiáda ľud.práv Z.Húleková III.C 14. miesto 

 SOČ Terézia Herčutová III.C  

2.miesto 

 Gastro cup B.Bystrica Ondrej Jurčo, Denis 

Čonka 

účasť 

Celoslovenské 

kolo  
Olympiáda v RUJ Nazariy Semyaniv – 

kat B3 

2. miesto 

Najkrajšia torta Slovenska Púchov Kubalošová účasť 

 Žilinská gastronomická jeseň - kuchári Ondrej Jurčo 

Denis Čonka 

1.miesto 
3.miesto 

 Žilinská gastronomická jeseň - cukrári Romana Števčeková  

Miroslava Macíková, 

III.E 

3..miesto 

 Tatranský kuchár Branislav Michalko 

Denis Čonka 

3.miesto 
3.miesto 

 Deň podpory remesiel – čašník Matej Mikušiak , Nikola 

Benková 

1.miesto 



 Vitajte v našom regióne , Bratislava Dve firmy: 

Fajn šmekri 

Funny Liptov 

 

3.miesto 
2.miesto 

 Prievidzký rytier – súťaž baristov Michal Mačica IV.B 

 

2.miesto 

 Kuchár Zemplína Denis Čonka  1.miesto 

 Majster palacinka Denis Čonka  1.miesto 

 Tvorili sme pre radosť iných- balenie 

tovaru, Bratislava 

Daniela Kellová, 

Barbora Brziaková , II.C 

4.miesto 

 Majstrovstvá somelierov Slovenska 

v Trenčíne.  

N. Babušiaková V. 

Hanusová  

8.miesto 

9.miesto 

 Tatra coffea break - barmani Michal Mačica IV.B 1.miesto 

Medzinárodné 

kolo 

Barista JUNIOR Námestovo Michal Mačica IV.B 

 

1.miesto 

Danubius GASTRO Bratislava - kuchári 

 

Ondrej Jurčo  účasť 

CASSOVIA cup – súťaž barmanov Alica Berta 

Kubančíková 

Erik Běhal 

 

2.miesto 

 

účasť 

 Mladý somelier  2016 Piešťany.  V. Hanusová   II.A 

 N. Babušiaková, II.A 

10.miesto 

11.miesto 

 Medzinárod. veľtrh cv.firiem Praha AjFit s.r.o. Barbora 

Brziaková, Daniela 

Kellová, Jana 

Dobáková,  Krstína 

Šotíková všetky III.C 

1.a 4. miesto 

 Mladý sprievodca , Ostrava-Hrabúvka L.Macaláková III.C 

K.Čerstvíková III.C 

4.miesto 

 Medzinárod.súťaž v darčekovom balení Daniela Kellová II.C 

Barbora Brzaková II.C 

4.miesto 

    

 
 
 
- prehľad umiestnenia žiakov v krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách športových súťaží 
(nie regionálne kolá): 
 

Úroveň Súťaž 
Meno žiaka  
(družstvo 

chlapci/dievčatá) 
Umiestnenie 

Krajské kolo Cezpoľný beh dievčatá  7.miesto 

Šach Adamčiak Tomáš V.A 11.miesto 

 Števlík Richard III.E 17. miesto 

Bedminton - dievčatá  6.miesto 

Bedminton chlapci  5.miesto 

Celoslovenské 
kolo  

Beh na lyžiach Ján Mikuš - Najlepší 
športovec mesta 

1.miesto 

MS – beh na lyžiach – šprint 10 km Ján Mikuš  II.E 1.miesto 

Akademické MS v behu na lyžiach Ján Mikuš  II.E 1.miesto 

Slovenský pohár – cross country Ján Mikuš II.E 1.miesto 

 
Kanoistka roka 2015 Škáchová Monika II.C 1.miesto 



 
MS – slovenský pohár C1 ženy Škáchová Monika II.C 1.miesto 

Medzinárodné 
kolo 

Zjazdové lyžovanie Petra Vlhová  IV.C 1.miesto svetvý pohár Aare,  

Slalom – svetový pohár  16. kolo Petra Vlhová IV.C 9.miesto Jasná 

Slalom – svetový pohár 3. kolo Petra Vlhová IV.C 3.miesto 

Slalom – svetový pohár 15.kolo Petra Vlhová IV.C 3.miesto 

Majstrovstvá Európy C1 hliadky Škáchová Monika II.C 4.miesto 

Svetový pohár C1 ženy Škáchová Monika II.C 25.miesto 

Majstrovstvá EU do 23 rokov C1 
hliadky 

Škáchová Monika II.C 4.miesto 

 
 
 

24. ZHODNOTENIE ČINNOSTI SÚČASTÍ ŠKOLY 
 
- stručné zhodnotenie činnosti školských výchovno-vzdelávacích zariadení (školský internát, centrum 
voľného času, stredisko odbornej praxe):  
A)  
 

Druh školského zariadenia 
Kapacita šk. 
zariadenia 

Počet žiakov  

Z toho počet 
žiakov, ktorí 
nie sú žiakmi 

školy 

Naplnenosť v % 

Centrum voľného času - - - - 

Stredisko odbornej praxe - - - - 

 
 

B) Školský internát (výchovno-vzdelávacia činnosť) 
Hotelová akadémia nemá internát.  V školskom roku 2015/2016 sme mali   žiakov ubytovaných na 
Školskom internáte pri Obchodnej akadémii , Petrovičovo nábrežie, Liptovský Mikuláš. 
 
C) CVČ 
 

P.č. Názov krúžku Počet žiakov periodicita Vedúci krúžku 

- - - - - 

     

     

     

     

 
 
 
 
Poznámka: Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia 
za školský rok 2015/2016 je Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok – Príloha č. 1 

 
 
Dátum: 14.10.2016 
 
Podpis riaditeľa a pečiatka školy:   Ing. Katarína Uličná, riaditeľka školy 
 

 
Ostatné časti, prílohy správy sú k dispozícii na riaditeľstve školy 



 


