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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Strednej odbornej školy 

hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky za školský rok 2021/2022 bola 

vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  

 
I. Základné údaje 
 
a) Základné údaje o škole 

 

1. Názov školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, 

Zdravotnícka 3, Nové Zámky 

IČO       00891 606 

 
2. Adresa    Zdravotnícka 3, Nové Zámky, PSČ 940 51 

 

3. telefónne číslo školy       035/6428 623 

 

4. webové sídlo     www.hosnz.sk  

 

5. adresa elektronickej pošty     skola@hosnz.sk 

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy a ich funkcie 

Ing. Miroslav Bohát   riaditeľ školy  

PaedDr. Eurydika Stankovičová zástupca riaditeľa pre všeobecné vzdelávanie 

Mgr. Tibor Mészároš   zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie 

Ing. Anna Bukovská    zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomický úsek 

 

7. Členovia Rady školy 

Predseda                      Mgr. Vladimír Markovič, zástupca pedagogických pracovníkov 

Členovia                      PhDr. Viktória Bíziková, PhD., MBA, zástupca pedagogických 

pracovníkov 

Mgr. Klára Mihalek Šuminová, zástupca nepedagogických 

pracovníkov    

 Adriana Haulíková, zástupca rodičov 

                                         Jarmila Kucharovičová, zástupca rodičov 



 

 
 

                                         Bc. Monika Majoroš, zástupca rodičov 

                                         Richard Vadkerti, zástupca žiakov 

 Bc. Gabriela Slobodníková, delegovaná za zriaďovateľa 

 MUDr. Tibor Matuška, CSc., delegovaný za zriaďovateľa 

 Mgr. Boris Holič, delegovaný za zriaďovateľa  

 Ing. Marian Záhumenský, delegovaný za zriaďovateľa 

 

b) Údaje o zriaďovateľovi 

   

1. Názov zriaďovateľa  Nitriansky samosprávny kraj  

 

2. Sídlo zriaďovateľa  Rázusova 2A 

     949 01  Nitra 

 

3. Telefónne číslo   037/6922 911 

 

4. Adresa elektronickej pošty info@unsk.sk 

 

 
c) Informácia o činnosti rady školy a poradných  orgánov, počet a dátumy 
zasadnutí a prijaté uznesenia 
 
Rada školy zasadala v školskom roku 2021/2022  5x. Hlasovanie a rokovanie sa vzhľadom na 

dodržanie protipandemických opatrení konalo per rollam. 

12. októbra 2021 bola elektronicky per rollam predkladaná a odsúhlasená  Správa o výchovno–

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strednej odbornej školy hotelových služieb 

a obchodu na školský rok 2020/2021. 

8. novembra 2022 Rada školy pri SOŠ hotelových služieb a obchodu elektronicky per rollam 

odsúhlasila Koncepčný zámer školy pre obdobie 2021–2023. 

21. februára 2022 Rada školy elektronicky per rollam odsúhlasila Kritéria prijímacích skúšok na 

prijatie, resp. neprijatie žiaka do jednotlivých odborov pre školský rok 2022/2023. 

21. marca 2022 Rada školy pri SOŠ hotelových služieb a obchodu elektronicky  prerokovala 

a odsúhlasila návrh počtu tried a žiakov do prvého ročníka nadstavbového a pomaturitného štúdia 

v školskom roku 2022/2023. 

17. mája 2022 Rada školy pri SOŠ hotelových služieb a obchodu prerokovala a odsúhlasila Návrh 

plánu výkonov na školský rok 2023/2024. 



 

 
 

 

Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2021/2022 6x k hodnoteniu žiakov k jednotlivým 

klasifikačným obdobiam. 

 

Dňa 10. 11. 2022 sa konalo online zasadnutie Pedagogickej rady k hodnoteniu a klasifikácii 

výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov za 1. štvrťrok 2021/2022, na ktorej bolo prijaté 

uznesenie: 

Pedagogická rada schválila výchovné opatrenia uležené žiakom denného štúdia za 1. štvrťrok 

2021/2022 podľa návrhov tr. uč. a majstrov odbornej výchovy, vzala na vedomie dosiahnuté 

výchovno-vyučovacie výsledky žiakov za 1. štvrťrok a analýzu hlavných úloh za 1. štvrťrok 

2021/2022. 

Pedagogická zobrala na vedomie Koncepčný zámer rozvoja školy 

 

Dňa 27. 01. 2022 sa konalo online zasadnutie Pedagogickej rady k hodnoteniu a klasifikácii 

výchovno-vyučovacích výsledkov žiak za 1. polrok 2021/2022, na ktorej boli prijaté uznesenia: 

Pedagogická rada schválila výchovné opatrenia uležené žiakom denného štúdia za 1. polrok 

2021/2022 podľa návrhov tr. uč. a majstrov odbornej výchovy, vzala na vedomie dosiahnuté 

výchovno-vyučovacie výsledky žiakov, dosiahnuté výsledky žiakov v mimoškolskej činnosti a 

analýzu hlavných úloh za 1. polrok 2021/2022. Pedagogická rada prerokovala  kritériá na úspešné 

vykonanie prijímacej skúšky, formu prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah na prijímacie konanie 

prihlásených uchádzačov na štúdium v školskom roku 2022/2023 a plán výkonov na nadstavbové 

a pomaturitné štúdium do I. ročníka v školskom roku  2021/2022. 

 

Dňa 12. 4. 2022 sa konalo online zasadnutie Pedagogickej rady k hodnoteniu a klasifikácii 

výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov za 3. štvrťrok 2021/2022, na ktorej bolo prijaté 

uznesenie: 

Pedagogická rada schválila výchovné opatrenia uležené žiakom denného štúdia za 3. štvrťrok 

2021/2022 podľa návrhov triednych učiteľov a majstrov odbornej výchovy, vzala na vedomie 

dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky žiakov za 3. štvrťrok a analýzu hlavných úloh za 3. 

štvrťrok 2021/2022 a dosiahnuté výsledky na športových, vedomostných súťažiach žiakov 

a súťažiach zručnosti. 

Pedagogická rada prerokovala a odsúhlasila integráciu žiakov – jedna žiačka z I. B, jeden žiak z II. 

A, jeden žiak z I. E, ktorí sa budú vzdelávať podľa individuálneho učebného plánu. 

 



 

 
 

Dňa 18. 05. 2022 sa konalo online zasadnutie Pedagogickej rady k hodnoteniu a klasifikácii 

výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov končiacich maturitných tried za 2. polrok 2021/2022, na 

ktorej boli prijaté uznesenia: 

Pedagogická rada schválila výchovné opatrenia uložené žiakom denného štúdia za 2. polrok   šk. 

r. 2021/2022, vzala na vedomie dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky žiakov maturujúcich 

tried za 2. polrok šk. r. 2021/2022. 

Pedagogická rada zobrala na vedomie výsledky žiakov z písomnej časti MS zo slovenského jazyka 

a literatúry, z internej a externej časti zo slovenského jazyka a literatúry a cudzieho jazyka, ako aj 

výsledky z praktickej časti odbornej zložky MS. 

Pedagogická rada prerokovala a schválila Plán výkonov na školský rok 2023/2024 bez 

doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov. 

Pedagogická rada prerokovala a schválila Kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné 

podmienky prijatia na nadstavbové a pomaturitné štúdium pre školský rok 2022/2023. 

Pedagogická rada prerokovala a schválila  prijímacie skúšky v ďalšom termíne pre denné šúdium 

v študijných odboroch a učebných odboroch.  

Pedagogická rada prerokovala a schválila podmienečné vylúčenie žiaka II. B triedy do 31. 08. 

2022. 

Pedagogická rada prerokovala  návrh počtu tried a žiakov  prvého ročníka v školskom roku  

2023/2024. 

 

Dňa 09. 06. 2022 sa konalo online zasadnutie Pedagogickej rady k hodnoteniu a klasifikácii 

výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov končiacich tried v učebných odboroch za 2. polrok 

2021/2022 a končiacej triedy III. DS , vyššie odborné štúdium. 

Pedagogická rada  prijala nasledovné uznesenia: 

Pedagogická rada schválila výchovné opatrenia uležené žiakom denného štúdia za 2. polrok 

2021/2022 podľa návrhov tr. učiteľov a majstrov odbornej výchovy,  

vzala na vedomie dosiahnuté výchovno-vyučovacie výsledky žiakov tried III. D a III. E a III. DS 

za 2. polrok šk. r. 2021/2022, harmonogram záverečných skúšok, harmonogram absolventských 

skúšok. Pedagogická rada zobrala na vedomie dosiahnuté výsledky žiakov v mimoškolskej činnsti 

za 2. polrok šk. r. 2021/2022 a uložila udeliť žiakom pochvalu za úspešnú reprezentáciu školy. 

 

Operatívne zasadnutia pedagogickej rady 

Dňa 29. 09. 2021 sa konalo zasadnutie pedagogickej rady, na ktorom prijala uznesenia 

k vzdelávaniu integrovaných žiakov v školskom roku 2021/2022 a prerokovala Ročný plán 

vzdelávania na školský rok 2021/2022. 



 

 
 

 

Jednotlivé zasadnutia Pedagogickej rady sa konali online cez aplikáciu ZOOM. 

Ostatné poradné orgány školy – predmetové komisie prírodovedných predmetov, slovenského 

jazyka a literatúry a spoločenskovedných predmetov, cudzích jazykov, telesnej a športovej 

výchovy, odborných predmetov – obchod a podnikanie, odborných predmetov –  spoločné 

stravovanie, odborného výcviku, výchovný poradca, školský psychológ zasadali 4x do roka a na 

svojich zasadnutiach priebežne riešili predovšetkým spôsoby skvalitňovania výchovno-

vyučovacieho procesu v jednotlivých vyučovacích predmetoch, úpravou zadaní na maturitné 

skúšky, záverečné a absolventské skúšky v zmysle odporúčania ministerstva školstva, organizáciu 

a účasť na predmetných olympiádach, odborných súťažiach a kultúrnych i športových podujatiach. 

Jednotlivé zasadnutia sa konali online formou.  

 

Združenie rodičov školy  

Výbor Združenia rodičov školy v školskom roku 2021/2022 sa stretával na pravidelných 

zasadnutiach podľa plánu práce. Na svojich zasadnutiach priebežne riešil požiadavky zo strany 

rodičov a zamestnancov školy. Vyjadroval sa k čerpaniu finančných príspevkov od rodičov 

a žiakov školy.  

 

Občianske združenie Mladosť Nové Zámky 

Ku skvalitňovaniu výchovno-vzdelávacieho procesu významnou mierou prispieva Občianske 

združenie Mladosť Nové Zámky. Cieľom tohto združenia je napomáhať zlepšovaniu materiálno-

technických podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, podporovať akcie žiakov a učiteľov 

školy, napomáhať vybavovaniu odborných učební učebnými pomôckami a prispievať 

k skrášľovaniu okolia školy. 

       

d) Údaje o počtoch žiakov                         
 
kód a názov študijného/učebného odboru            Počet žiakov                   Počet tried 

                          k 15. 9. 2021          31. 8. 2022 

učebné odbory 

6444 H      čašník, servírka 35           33 1,5 

6445 H      kuchár 38           38 2  

6444 H      hostinský, hostinská                                   29           29 1,5 

2964 H      cukrár                                                            8            8 1  

  



 

 
 

študijné odbory 

6323 K      hotelová akadémia 158         154 7 

6405 K      pracovník marketingu 42           41 2,5  

6442 K     obchodný pracovník 14            14  1,5 

6352 M     obchod a podnikanie 90            92 3 

6324 M     manažment regionálneho cestov. ruchu 16            16 1   

 

Nadstavbové štúdium 

6421 L      spoločné stravovanie  35           14 2 

 

Vyššie odborné štúdium 

6314 Q      cestovný ruch 67           48 3  

 

spolu žiakov                532      494    26 

 

  
 
e) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného  predpokladu    

     pedagogických zamestnancov školy    

 

Na škole pôsobilo k   30. 6. 2022 50 pedagogických zamestnancov a 18 nepedagogických 

zamestnancov, spolu 68 zamestnancov. Všetci pedagogickí zamestnanci školy majú splnený 

kvalifikačný predpoklad, všetci spĺňajú odbornú spôsobilosť.  Podľa kariérového stupňa máme  15 

samostatných pedagogických zamestnancov, 20 pedagogických zamestnancov  s prvou atestáciou 

a 15 pedagogických zamestnancov s druhou atestáciou. 

 
 
f) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 
   
Pre ďalšie vzdelávanie učiteľov bol vypracovaný Plán profesijného rozvoja. Pedagogickí 

zamestnanci si priebežne zvyšujú kvalifikáciu, zapájajú sa do aktivít 

organizovaných  metodickými centrami a inými vzdelávacími inštitúciami.  

 

 

  



 

 
 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

funkčné 3 2 1 - 

atestačné - - - - 

adaptačné 1 1 - - 

kvalifikačné - - - - 

inovačné 1 1 - - 

špecializačné 2                                                                                                                            2 - - 

 
g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Jednou z priorít našej školy je práca s nadanými a talentovanými žiakmi. V školskom roku 

2021/2022 naše aktivity boli zamerané na predmetové olympiády, odborné súťaže, športové súťaže 

a kultúrno-spoločenské podujatia. 

 

Predmetové olympiády 

Olympiáda ľudských práv, 

Olympiáda z anglického jazyka – víťazi školského  kola reprezentovali našu školu na  

okresnom kole kde naši žiaci dosiahli 4. a 6. miesto, 

Olympiáda z účtovníctva – školského kola sa zúčastnil výber žiakov z odborov OaP a HA. 

Ekonomická olympiáda – Dňa 25.2.2022 prebehlo krajské kolo Ekonomickej olympiády. Jej 

organizátorom je INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz a študenti našej školy sa 

do nej pravidelne zapájajú od jej vzniku. V krajskom kole našu školu reprezentoval žiak V.A 

triedy. 

Olympiáda kritického myslenia – žiaci sa dostali do krajského kola kde skončili na 12., 14. a 15. 

mieste. 

Finančná olympiáda - v januári sa uskutočnilo 1. kolo finančnej olympiády formou online testu. 

Olympiády sa zúčastnili triedy IV.D a III.A. Jej organizátorom je Nadácia Partnerss group. 

 

Literárno-dramatické súťaže a iné aktivity 

V súťaži „Plagát a príbeh  roka“ sa naši žiaci zapojili do literárnej súťaže.  

Uskutočnili  sme aktivity v rámci projektu „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, 

ktoré boli zamerané na sté výročie vzniku Česko-Slovenska.  

 



 

 
 

Prírodovedné a iné súťaže, aktivity 

26. ročník umeleckej súťaže Zelený svet – naša žiačka bola v literárnej tvorbe v kategórii žiakov 

od 15 rokov ako jediná ocenená. 

KLOKAN – medzinárodná matematická súťaž, do ktorej sa na našej škole zapojilo 8 žiakov 

a dosiahli v rámci Slovenska veľmi dobré výsledky. 

Farebný svet - Cieľom aktivity bolo skrášlenie okolia našej budovy na Zdravotníckej ulici. 

Prekladateľská súťaž: mesiac marec sa na našej škole niesol v duchu prekladateľskej súťaže 

v anglickom jazyku. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. 

EKOALARM – separovaný zber papiera, kovov, plastov a následné monitorovanie. 

SadOVO – ovocné stromy- celoročná starostlivosť. 

 

Odborné súťaže a aktivity 

Seminár zameraný na zvyšovanie zdravotnej uvedomelosti 

Dňa 17.9.2021 sa konala v našej škole prednáška zameraná na tému prevencie onkologických 

chorôb. Prednášal pán primár doc. Bella a PhDr. Zámečníková z mamologickej ambulancie 

onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. Prednášky sa zúčastnili žiaci 4. ročníkov. 

 

Barista Junior 2022 – celoslovenská súťaž 

15. júna 2022 sa konal v priestoroch našej školy na Slovenskej ulici už 12. ročník Majstrovstiev 

Slovenska v príprave kávy. Organizátorom súťaže Barista Junior 2022 bola naša škola SOŠ 

hotelových služieb a obchodu Nové Zámky v spolupráci so Školou baristu pána Stanislava Cibuľu 

z Banskej Bystrice.  Súťaže sa zúčastnilo 15 súťažiacich z 8. stredných škôl z celého Slovenska. 

Porota udelila ceny za 1., 2., 3. miesto, cenu za najlepšie cappuccino, cenu za cappuccino latte art, 

za najlepšie espresso, za najlepší nealkoholický a alkoholický nápoj, za najlepšiu prezentáciu, za 

nováčika súťaže a za najlepšiu techniku. Našu školu reprezentovali tri súťažiace: Roderika 

Mekišová z III.A, Sofia Baráthová a Natália Nagyová  zo IV.B triedy. Súťažiacich pripravovala 

Mgr. Erika Vulganová veľmi úspešne, pretože Natália Nagyová obsadila 3. miesto a cenu za 

najlepšiu prezentáciu získala Sofia Baráthová. 

 

Projekt „ Tradičná gastronómia včera a dnes “ 

Dňa 21.10.2021 sa konal na pôde našej školy tretí ročník tvorivých dielní pod názvom „Tradičná 

gastronómia včera a dnes“, spolufinancovaný s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Hlavnou myšlienkou podujatia bol dôraz na využitie mliečnych produktov v tradičnej gastronómii. 

V súvislosti s týmto projektom nám spríjemnili dopoludnie tri základné školy z Nových Zámkov, 

ktoré nás navštívili s cieľom nacvičiť si zručnosti v príprave tradičných jedál z mliečnych 



 

 
 

produktov so zameraním na využitie tradičnej slovenskej bryndze. Sprievodným programom 

podujatia boli praktické ukážky tradičnej kultúry v oblasti stolovania a kuchynského náradia. 

Súčasťou bola aj interaktívna prednáška o tradičných mliečnych produktoch a ich využití 

v tradičnej regionálnej kuchyni, ktorú pripravila Ing. Silvia Bólyová. Ďalšou časťou podujatia bol 

nácvik zručností v príprave bryndzových halušiek. Tvorivých dielní sa zúčastnili 3 základné školy 

z Nových Zámkov. Ich výsledky hodnotila hodnotiaca komisia. 

 

Celoškolská súťaž vo varení guláša 

11. mája 2022 sme na našej škole zorganizovali 4. ročník celoškolského kola vo varení guláša – 

Guláš Cup 2022. Súťaže za zúčastnilo 14. tried zo všetkých odborov. Každý súťažný tím si 

pripravil špeciálnu receptúru a zvolil originálne názvy. Všetci súťažiaci preukázali výborné 

zručnosti pri krájaní mäsa, zemiakov, cibule všetkých ingrediencií. Hodnotiaca komisia udelila 3 

ceny. Na 1. mieste sa umiestnila trieda IV. B, na 2. mieste III.E a 3. mieste III.A. 

 

Danube Wine Challenge v Chatea Belá 

V dňoch 20. – 24.10. 2021 sa 3 žiačky našej školy z odboru hotelová akadémia  zúčastnili akcie 

Danube Wine Challenge v Chatea Belá, na ktorej vzorne reprezentovali našu školu. 

V dňoch 2. – 4. júna 2022 sa 12 žiakov našej školy z odboru hotelová akadémia  zúčastnili akcie 

Danube Wine Challenge v Chateau Belá, na ktorej vzorne reprezentovali našu školu. 

 

Prezentačné akcie 

Dňa 10. júna 2022 sa 7 žiakov z odboru hotelová akadémia zúčastnilo na ZŠ v Bánove akcie pod 

názvom Deň rodiny, kde predvádzali zručnosti v baristike,  somelierstve,  carvingu a piekli 

palacinky. 

Dňa 24. júna 2022 sa  7 žiakov zúčastnilo prezentácie na ZŠ Devínskej pod názvom Devínske hry. 

 

Medzinárodný ONLINE veľtrh cvičných firiem 2021 

Celoslovenská súťaž - 9.ročník Najlepší podnikateľský zámer 2021. 

Môj podnikateľský sen - Cieľom súťaže bolo vypracovanie krátkeho projektu v praxi - 

podnikateľský plán a tak podnietiť tvorivosť a podnikavosť študentov stredných škôl. 

 

Exkurzie 

Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch – literárne exkurzie v rámci slovenského jazyka a 

literatúry, 

Odborná exkurzia v Prahe. 



 

 
 

 

Športové súťaže 

Naša škola sa pravidelne zúčastňuje všetkých športových súťaží, ktoré vyhlasuj Regionálny úrad 

školskej správy v Nitre a dosahujeme výborné výsledky.  

Na škole sme zorganizovali nasledovné športové podujatia: 

OLYPIJSKY DEŇ 2022 - Dňa 16.6.2022 sa na našej škole uskutočnil tradičný školský turnaj v 

stolnom tenise. Podujatie bolo propagáciou tohto pekného športu medzi mladými ľuďmi. Žiaci sa 

formou prednášky oboznámili s historickým vývinom stolného tenisu a dozvedeli sa o olympizme. 

Odohrali turnaj o Majstra školy. 

Dňa 21.6.2022 sa trojica našich žiakov zúčastnila Behu olympijského dňa ,ktorý sa konal na Sihoti 

v Nových Zámkoch. 

MEMORIÁL EVY KONTOVEJ - Dňa 17.mája 2022 sme v priestoroch našej telocvični 

usporiadali 6. ročník spomienkovej spoločensko-športovej akcie pod názvom MEMORIÁL EVY 

KONTOVEJ. Sily si zmerali žiaci stredných škôl vo florbale. 

Kalokagatia 2022 SOŠ – naše družstvo obsadilo na kalokagatii 12. miesto. 

 

Výchovno-spoločenské aktivity 

Pripomenuli sme si pamätné dni - Deň obetí holokaustu, Medzinárodný deň mieru, Týždeň boja 

proti drogám, Medzinárodný deň boja proti AIDS, Mesiac knihy, Svetový deň kníh a autorských 

práv. 

Zorganizovali sme besedy s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na tému Možnosti 

zamestnania po skončení školy. 

Zorganizovali sme Deň zdravej výživy, cieľom ktorého je viesť žiakov ku zdravému životnému 

štýlu. 

Študentská kvapka krvi, Valentínska kvapka krvi  

Zbierky - „Biela ceruzka“, “Týždeň modrého gombíka “, „Deň narcisov“, „ Dni nezábudiek“. 

aktívnou účasťou na týchto zbierkach naši žiaci preukazujú, že im nie je ľahostajný osud ľudí, ktorí 

sú odkázaní na pomoc. 

„Medzinárodný deň boja proti AIDS“ – zorganizovali sme besedu na tému drogy, partnerstvo, sex, 

vzťahy 

Návšteva výchovno-vzdelávacieho koncertu s tematikou boja proti šikanovaniu. 

Prednáška o prevencii  – Drogy, prevencia, trestoprávne následky, šikanovanie 

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku - dňa 9.6.2022 sa žiaci 2. D a 1. B zúčastnili 

divadelného predstavenia, ktoré organizovalo Divadelné centrum z Martina. Predstavenia sa 

zúčastnilo 40 žiakov. Názov predstavenia bol The Last Wish – posledné želanie a celá hra bola 



 

 
 

v anglickom jazyku. Bol to zábavný príbeh s hlbšou hlavnou myšlienkou riešiacu medziľudské 

vzťahy. 

 

Krúžková činnosť 

Na našej škole je rozvinutá bohatá krúžková činnosť. Aj v uplynulom školskom roku na škole 

pracovalo 20 krúžkov. Tieto krúžky boli zamerané hlavne na rozvoj praktických zručností žiakov 

(someliersky, barmanský, baristický, carving fruit a iné), ale veľký záujem bol aj o činnosť 

krúžkov s teoretickým a športovým zameraním. Aktívnou prácou v týchto krúžkoch sa žiaci 

zdokonaľovali v rôznych činnostiach, čo sa potom odrazilo na výsledkoch v súťažiach, ktorých 

sme sa zúčastňovali. Škola zabezpečovala chod týchto krúžkov hlavne po materiálnej stránke 

a naďalej bude vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj krúžkovej činnosti. 

Spolu bolo do krúžkovej činnosti zapojených 460 žiakov, konkrétne v Barmanskom krúžku, 

Badmintonovom, Baristickom, Carving fruit, Divadlo v ANJ, Darcovia krvi, Doučovanie 

z matematiky, Enviromentálnom krúžku, Florbalovom,  Fotografickom, v  Krúžku ochrany života 

a zdravia, v krúžku Pivný somelier,  Podnikateľský plán k maturitám, Somelierský krúžok, 

Stolnotenisový krúžok, Futbalový krúžok,  Spoznávajme región  a Účtujeme podvojne. 

 

Odborné kurzy  

Baristický kurz  pre začiatočníkov 

V dňoch 23. – 25. novembra  2021 sa konal baristický kurz  pre začiatočníkov, ktorý mal 2 

časti:  teoretickú a praktickú. Kurzu sa zúčastnilo 15 žiakov z III.A triedy, ktorí sa pod vedením 

viacnásobného majstra Slovenska v baristike Stanislava Cibuľu oboznámili s históriou a pôvodom 

kávovníka, metódami zberu kávy, fázami praženia a hlavne prípravou rôznych druhov káv. Každý 

žiak si svoje teoretické poznatky vyskúšal v praktickej časti kurzu priamo pri pressostroji, a to 

prípravou espressa, ristretta, cappuccina a iných kávových nápojov po boku pána S. Cibuľu. 

Študenti po úspešnom absolvovaní baristického kurzu získali certifikát. 

 

Baristický kurz  pre začiatočníkov a pokročilých 

V dňoch 5. – 7. apríla  2022 sa konal baristický kurz  pre začiatočníkov a pokročilých, ktorý mal 

2 časti:  teoretickú a praktickú. Kurzu sa zúčastnilo 12 žiakov z odboru hotelová akadémia, ktorí 

sa pod vedením viacnásobného majstra Slovenska v baristike Stanislava Cibuľu oboznámili s 

históriou a pôvodom kávovníka, metódami zberu kávy, fázami praženia a hlavne prípravou 

rôznych druhov káv. Každý žiak si svoje teoretické poznatky vyskúšal v praktickej časti kurzu 

priamo pri pressostroji, a to prípravou espressa, ristretta, cappuccina a iných kávových nápojov po 

boku pána S. Cibuľu. Študenti po úspešnom absolvovaní baristického kurzu získali certifikát. 



 

 
 

 

Kurz carving fruit 

Dňa 4.11.2021 sa konal na našej škole kurz carving fruit. Zúčastnilo sa ho  9 žiakov. Naučili sa 

tam základné znalosti o svete vyrezávania.  Vytváranie  krásnych a nápaditých tvarov z ovocia 

a zeleniny, vyrezávanie ruží a iných kvetov alebo zvierat z jabĺk, mrkvy, rajčín alebo melónov - 

im priblížil  majster   v carvingu  Ronald Póda. Motiváciou účastníkov kurzu bolo získanie novej 

zručnosti a certifikát o absolvovaní kurzu, ktorí získali po jeho ukončení. 

 

Barmanský kurz 

V dňoch 8.11.  – 12. 11. 2021  bol na pôde našej školy zorganizovaný barmanský kurz. Zúčastnilo 

sa ho 22 žiakov  zo študijného odboru hotelová akadémia.  Naši žiaci získali základné teoretické  

vedomosti a praktické zručnosti súvisiace  s prípravou alkoholických a nealkoholických 

miešaných nápojov a  ich servisom.  

V tomto školskom roku viedol kurz licenčný lektor Českej barmanskej asociácie pán Roman 

Pospíchal z Brna. Žiaci po úspešnom zvládnutí náročných skúšok  získali cenný certifikát.  

 

Someliersky kurz 

V dňoch 8. – 10. 3. 2022 sa konal someliersky kurz, ktorého sa zúčastnilo 12 žiakov hotelovej 

akadémie. Po jeho absolvovaní a úspešnom ukončení teoretickej skúšky a praktickej zručnosti 

získali žiaci certifikát Somelier – Junior od Asociácie somelierov Slovenskej republiky.  To im v 

budúcnosti  dáva väčšiu perspektívu  a možnosť uplatnenia sa na trhu práce. Naši žiaci získali 

základné teoretické  vedomosti a praktické zručnosti súvisiace s profesiou someliera. Naučili sa, 

čo je to vínna etiketa, vínny lístok, aperitív a digestív, servis, snúbenie jedla a vína, senzorické 

hodnotenie vína,  základy vinohradníctva a vinárstva,  pestovanie a najznámejšie odrody viniča 

hroznorodého, kategorizácia vín, technológia spracovania hrozna, výroba vína, vinohradníctvo a 

vinárstvo Slovenska. Praktické cvičenie  – Servis bieleho, červeného a šumivého vína. Odborným 

garantom tohto kurzu bola  Asociácia somelierov Slovenskej republiky a školiteľom Beáta 

Vlnková – prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky. 

 

h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená        
 
 
 
  

 



 

 
 

Projekty realizované v školskom  roku 2021/2022 

      
P.č. 

Názov 
projektu 

Operačný program 
(Vzdelávanie, IROP, Comenius, 

Leonardo, Nórsky finančný 
mechanizmus....) 

Celkový 
finančný 
príspevok 

v € 

Spolufinancovanie 
NSK v € 

Schválený 
áno/nie 

1. Učíme sa 
pre prax IROP-PO2-SC223-2016-14 1 324 270,- 49 665,-- áno 

 

 
 
i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou    
     inšpekciou v škole   
 

V školskom roku 2021/2022 na našej škole neboli vykonané inšpekcie Štátnou školskou 

inšpekciou.  

 

j) Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  

Naša škola je príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou a jej zriaďovateľom je Nitriansky 

samosprávny kraj. 

Priestorové podmienky vo vzťahu k počtu žiakov, pracovným podmienkam žiakov a učiteľov sú 

veľmi dobré.  

Vzdelávanie na našej škole je zabezpečené v troch budovách - na Zdravotníckej a na Slovenskej 

ulici a v Žiackom centre Mladosť na ulici Bratov Baldigarovcov.     

V budove na Zdravotníckej ulici sa vyučujú študijné odbory obchod a podnikanie, manažment 

regionálneho cestovného ruchu, pracovník marketingu, obchodný pracovník  a spoločné 

stravovanie a učebné odbory kuchár, čašník, servírka, hostinský, hostinská a cukrár. Budova je 

päťpodlažná, vybavená výťahom, čo umožňuje prístupnosť na každé podlažie aj pre žiakov so 

zdravotným postihnutím. V budove je 12 klasických učební, 4 učebne informatiky, 2 jazykové 

učebne, 3 multimediálne učebne vybavené interaktívnymi tabuľami a počítačmi a 1 odborná 

učebňa ekonomických predmetov. Pre učiteľov je k dispozícii 9 kabinetov, ktoré sú umiestnené na 

jednotlivých poschodiach a miestnosť pre výchovnú poradkyňu. Všetky kabinety sú vybavené 

počítačom s pripojením na internet. Na prízemí sa nachádza bufet, ktorý slúži na nákup potravín 

a nápojov pre žiakov a učiteľov. Na prvom poschodí sa nachádza riaditeľstvo školy a kancelárie 

zástupcov riaditeľa školy. Na druhom poschodí je zborovňa vybavená počítačom s pripojením na 

internet kopírkou a tlačiarňou, ktorá slúži učiteľom na prípravu materiálov na vyučovanie. Na 



 

 
 

štvrtom poschodí sa nachádza archív a na prízemí sklad učebníc. Na každom podlaží sa nachádzajú 

sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov. V areáli na Zdravotníckej ulici sa nachádza trávnaté  

futbalové ihrisko a  asfaltové multifunkčné ihrisko, ktoré slúžia na výučbu telesnej a športovej 

výchovy, ale aj na realizáciu športových krúžkov. 

V budove na Slovenskej ulici sa vyučujú študijné odbory hotelová akadémia a cestovný ruch. 

V budove je 10 klasických učební, 3 učebne informatiky, 1 jazyková učebňa, 4 multimediálne 

učebne vybavené interaktívnymi tabuľami a počítačmi, 1 odborná učebňa  ekonomických 

predmetov, 4 odborné učebne stolovania, 4 odborné učebne prípravy pokrmov, 2 cvičné dielne 

pracovníka marketingu, kongresová miestnosť, spoločenská miestnosť, cvičné dielne pre odbory 

čašník, servírka, kuchár, hostinský, hostinská a cukrár, telocvičňa a posilňovňa. Pre učiteľov je 

k dispozícii 8 kabinetov, ktoré sú umiestnené na prízemí a na druhom poschodí. Všetky kabinety 

sú vybavené počítačom s pripojením na internet. Na prízemí sa nachádza bufet, ktorý slúži na 

nákup potravín a nápojov pre žiakov a učiteľov a klubovňa. Na prvom poschodí je kancelária 

zástupcu riaditeľa školy, zborovňa vybavená kopírkou a tlačiarňou, ktorá slúži učiteľom na 

prípravu materiálov na vyučovanie. Na prvom poschodí sa nachádza sklad učebníc a knižnica. 

Sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov sa nachádzajú na prízemí a na druhom poschodí. V areáli 

na Slovenskej ulici sa nachádza multifunkčné ihrisko s umelou trávou, ktoré slúži na výučbu 

telesnej a športovej výchovy,  ale aj na realizáciu športových krúžkov. 

 Počas školského roka prebiehala rekonštrukcia v objekte školy na Slovenskej ulici – projekt IROP 

„Učíme sa pre prax“, ktorého dokončením škola získa vynovené a zrekonštruované priestory pre 

odborné vzdelávanie a prípravu. Bol vybudovaný bezbariérový vstup a  pohyb pre imobilných 

žiakov, boli vytvorené nové šatne so sociálnymi zariadeniami pre chlapcov a dievčatá. Prišlo 

k celkovej rekonštrukcii  odbornej učebne prípravy pokrmov pre žiakov kuchár, hostinský a jej 

prislúchajúcich priestorov (sklady, šatne, sociálne zariadenia), v zmysle projektu, čím sme získali 

moderné priestory, spĺňajúce požadované štandardy. 

Žiacke centrum Mladosť sa nachádza v centre mesta Nové Zámky na ulici Bratov Baldigarovcov 

č. 14. Je to jednoposchodová budova s podpivničením. Naša škola v Žiackom centre Mladosť 

zabezpečuje praktickú prípravu pre žiakov študijného odboru pracovník marketingu a učebných 

odborov kuchár,  čašník, servírka a hostinský, hostinská, kde vyučovanie prebieha za priamej 

účasti zákazníka a hosťa pod vedením majstra odbornej výchovy. V objekte sa nachádza odborná 

učebňa pre pracovníka marketingu, pozostávajúca z časti  predajňa potravín a lahôdky, ku ktorej 

sú pridružené tri príručné sklady.  

Pre učebný odbor kuchár a hostinský, hostinská slúži na prvom poschodí kuchyňa, ktorá má 5 

oddelení -  oddelenie studenej kuchyne, oddelenie na prípravu hotových jedál a minútok, oddelenie 



 

 
 

na prípravu múčnych jedál, oddelenie čistenia zeleniny a oddelenie umývania čierneho riadu. Ku 

kuchyni patrí jeden príručný sklad potravín.   

Praktická príprava učebného odboru čašník, servírka a hostinský, hostinská prebieha v časti 

reštaurácia, ktorá sa nachádza na prízemí Žiackeho centra Mladosť a má kapacitu 24 miest a vo 

vinárni, ktorá sa nachádza v pivničných priestoroch, má 3 miestnosti s celkovou kapacitou  36 

miest.   

Na prvom poschodí je k dispozícii  odborná učebňa, ktorá sa využíva na inštruktáž. Žiaci majú 

k dispozícii šatne a sociálne zariadenia (sprchy a WC), v členení chlapci a dievčatá. Nachádza sa 

tu i kancelária hlavného majstra a kabinet pre majstrov odbornej výchovy. Zamestnancom sú 

k dispozícii sociálne zariadenia (WC, sprchy, šatne). Pre zabezpečenie hygieny priestorov 

Žiackeho centra Mladosť bol zriadený sklad čistiacich a hygienických potrieb. V budove sa 

nachádza i nákladný výťah, ktorý slúži na prepravu potravín a jedál. 

V apríli 2021 začala  aj rekonštrukcia týchto priestorov – projekt IROP „Učíme sa pre prax“, 

ktorého dokončením  získame komplexne zrekonštruované (odborné učebne, šatne, sociálne 

a skladové priestory) a moderne vybavené pracovisko pre vzdelávanie našich žiakov na najvyššej 

odbornej úrovni. 

 

k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 
o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky  
 

Na základe SWOT analýzy Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu považujeme za 

ťažiskové prvky odborného vzdelávania a prípravy na povolanie modernizáciu vzdelávacieho 

procesu, rozvoj praktických zručností, skvalitnenie výučby cudzích jazykov vo vzťahu k plneniu 

cieľov vyučovania marketingu cestovného ruchu, obchodu a služieb, rozvíjanie podnikateľského 

ducha, využitie rozvojových regionálnych programov a partnerstvo so zamestnávateľmi a 

podnikateľmi v oblasti obchodu a cestovného ruchu. 

Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov v činnosti školy a vonkajších podmienok, ktoré ovplyvňujú 

jej rozvoj môžeme konštatovať, že prevláda pozitívne hodnotenie. Škola je schopná aj v budúcom 

období vytvárať vhodné príležitosti na udržanie a posilnenie svojich silných stránok a odstránenie, 

prípadne znižovanie rizík pre rozvoj školy.  

 

Silné stránky 

Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti cestovného ruchu, 

hotelových služieb a obchodu, praktickú prípravu žiakov realizujeme v systéme duálneho 

vzdelávania, ktorý vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, škola získala 



 

 
 

medzinárodný certifikát ISO 9001 v odbore Výchovno-vzdelávacia činnosť a Centrum odborného 

vzdelávania a prípravy, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie v 8 akreditovaných vzdelávacích 

programoch. V školskom roku 2021/2022 získalo akreditáciu v odbore Sprievodca cestovného 

ruchu. Ďalšími silnými stránkami školy sú stabilné postavenie vo výchovno-vzdelávacom systéme 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a dobré meno školy v meste 

a regióne, nové priestory školy a zrekonštruované pracovisko praktického vyučovania, možnosť 

získania vyššieho odborného vzdelania v študijných odboroch financie a cestovný ruch, kvalitný 

školský vzdelávací program, možnosť získať medzinárodný certifikát odbornej spôsobilosti 

Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory platný vo všetkých štátoch Európskej únie, moderne 

vybavené učebne pre výučbu odborných predmetov, výpočtovej techniky a jazykové laboratórium, 

moderne vybavená telocvičňa a multifunkčné ihrisko pre športovú činnosť žiakov, bohatá 

krúžková a záujmová činnosť, dlhoročné skúsenosti s realizáciou spoločných zahraničných 

projektov,  odborná prax v špičkových hoteloch, zahraničná prax v Grécku, Taliansku,  Slovinsku, 

Rakúsku, Česku, na Cypre, možnosť získať osvedčenie o absolvovaní barmanského, 

sommeliérskeho, baristického kurzu a kurzu dekoratívneho vyrezávania – carving fruit, dlhoročná 

spolupráca so zamestnávateľmi a podnikateľmi v oblasti obchodu a cestovného ruchu a spolupráca 

so stavovskými a profesijnými organizácia - Republiková únia zamestnávateľov a Slovenská 

obchodná a priemyselná komora. 

 

Slabé stránky 

Vysoký počet problémových žiakov zo základných škôl v učebných odboroch, dve budovy školy 

a z toho vyplývajúce prechody učiteľov a žiakov, slabá spolupráca rodičov so školou, zo strany 

žiakov preferovanie záujmu o zárobky pred získaním ďalšieho stupňa vzdelania. 

 

Riziká pre školu 

Nepriaznivý demografický vývoj v našom regióne, neprehľadné zmeny v legislatíve v oblasti 

školstva, nesúlad nezáujmu žiakov o štúdium v študijnom odbore obchodný pracovník a záujmu 

zamestnávateľov o daný študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania. 

Vnútorná hospitačná a kontrolná činnosť v školskom roku 2021/2022 bola zameraná na výchovno-

vyučovacie výsledky hlavne v končiacich ročníkoch. 

 

Oblasti vyžadujúce zlepšenie 

Viesť žiakov k rozvoju komunikačných schopností, rozvoju logického myslenia, vytvárať viac 

príležitostí pre rozvoj aktivity a samostatnosti žiakov, viesť žiakov ku kontrole, sebakontrole 

a sebahodnoteniu, zvýšiť využívanie prostriedkov IKT podľa stanoveného cieľa vyučovacej 



 

 
 

hodiny, na odbornom výcviku viac viesť žiakov ku komunikácii so zákazníkmi, k obhajobe 

a prezentácii praktických zručností. Vylepšovať rozhľad žiakov a získavanie skúseností zo 

zahraničnej praxe. 

 

Opatrenia  na skvalitnenie práce a odstránenie nedostatkov  
 
1. Pravidelne inovovať, korigovať,  aktualizovať a revidovať školské vzdelávacie programy 

pre jednotlivé učebné a študijné odbory. 

Z: riaditeľ školy a vedúci jednotlivých PK. 

T: úloha trvalá 

2. Postupne zlepšovať materiálno-technické vybavenie a podmienky výchovno-vzdelávacieho 

procesu.  

Z: riaditeľ školy a ZR pre technicko-ekonomický úsek 

T: úloha trvalá 

3. Účinnými motivačnými prostriedkami nabádať vyučujúcich a majstrov odborného výcviku 

k sebarozvoju a profesijnému rastu.  

Z: zástupcovia riaditeľa pre odborné vzdelávanie a všeobecné vzdelávanie 

T: úloha trvalá   

4. Dôsledne realizovať opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov a na celkové zlepšenie 

stavu v oblasti výchovy. 

Z: zástupcovia riaditeľa pre odborné vzdelávanie a všeobecné vzdelávanie 

T: úloha trvalá 

5. Včas informovať zákonného zástupcu žiaka o udelení výchovných opatrení a zníženej 

známky zo správania.   

Z: triedni učitelia 

T: priebežne 

6. Poznatky získané z hospitačnej činnosti a návrh opatrení na odstránenie nedostatkov 

zapracovať do plánu činností predmetových komisií. 

Z: vedúci predmetových komisií 

T: do konca augusta  

7. Pri tvorbe obsahu učebných osnov pre školský rok 2021/2022 na úseku praktického 

vyučovania  spolupracovať so zamestnávateľmi. 

Z: zástupca riaditeľa pre odborné vzdelávanie 

T: do konca augusta 

8. Sledovať uplatnenie absolventov školy na trhu práce v spolupráci s Úradom práce 



 

 
 

sociálnych vecí a rodiny  v  Nových Zámkoch. 

Z: riaditeľ školy 

T: úloha trvalá 

 

II. Doplňujúce informácie 

 

a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

V školskom roku 2021/2022 bolo na škole 26 žiakov individuálne integrovaných v dennej forme 

štúdia. 21 žiakov malo vývinové poruchy učenia, 1 žiak – autizmus bez mentálneho postihnutia, 1 

žiak  telesne postihnutý, 1 žiak s poruchami aktivity a pozornosti a 1 žiak so sluchovým 

postihnutím. Všetci integrovaní žiaci sa vzdelávali podľa individuálneho vzdelávacieho programu 

z dôvodu zdravotného znevýhodnenia. 

 
 
b) Počet prijatých žiakov do prvého ročníka 
 
Do prvého ročníka k 15. 9. 2022 sme prijali spolu 86 žiakov. 
 

Počet tried                                                              
1. ročníka / počet 

žiakov                                                                                                                       
v školskom roku 

2021/2022  

Trieda                                                                                                                       
označenie                                         

Členenie tried podľa odborov 

Počet 
žiakov VJS 

Študijný / učebný odbor 

Kód Názov odboru 

5/106 

1. A 6323 K hotelová akadémia 27 

1. B 

6352 M obchod a podnikanie 20 

6324 M 
mananžment 

regionárlneho cestovného 
ruchu 

8 

1. C 
6442 K obchodný pracovník 4 

6405 K pracovník marketingu 8 

1. D 
6489 H hostinský 9 
6444 H čašník, servírka 12 

1. E 
6445 H kuchár 13 
2964 H cukrár 5 

        
106 



 

 
 

 
 

c) - d)  Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie a počet uchádzačov, ktorí úspešne 
vykonali prijímaciu skúšku 

         
Počet prihlášok 

z nich 

Kód - odbor 

počet 
prijatých 
prihlášok 

spolu 

Počet prihlásených Počet zapísaných počet 
zapísaných 

spolu I. kolo II.kolo Ďal.ter. I. kolo II.kolo Ďal.ter. 
6323 K 

33 15 11 7 9 2 6 17 
hotelová akadémia 
6352 M 

40 17 25 1 10 4 1 15 
obchod a podnikanie 
6405 K 

17 2 10 4 2 3 4 9 
pracovník marketingu 
6324 M 

14 6 8 0 3 5 0 8 manažment 
regionálneho  
cestovného ruchu 
6442 K 

5 1 3 1 1 2 1 4 
obchodný pracovník 
6445 H 

19 8 9 2 7 0 2 9 
kuchár 
6444 H 

18 9 8 1 5 3 1 9 
čašník, servírka 
6489 H 

7 3 4 0 3 4 0 7 
hostinský, hostinská 
2964 H 

12 7 4 1 2 1 1 4 
cukrár 
Nad.štúdium a VOŠ                 
6421 L 

30 30 0 0 30 0 0 30 
spoločné stravovanie 
6314 Q 

31 31 0 0 31 0 0 31 
cestovný ruch 

 
 
 
e) Zoznam študijných a učebných odborov, odborné vzdelávanie a príprava  
    v systéme duálneho vzdelávania 
 

1.    6323 K hotelová akadémia 

1. až 5. ročník sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho programu, ktorý 

bol schválený dňa 31. 08. 2015 s platnosťou od 1. septembra 2015 začínajúc 1. ročníkom, 

dátum poslednej aktualizácie 01. 09. 2021.  



 

 
 

 
2. 6405 K pracovník marketingu   

      IV. ročník sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho programu, ktorý bol    

 schválený dňa  31. 08. 2018 s platnosťou od 1. septembra 2018 začínajúc 1. ročníkom pre   

      duálne vzdelávanie.  

1., 2. a 3. ročník sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho programu, ktorý 

bol  schválený dňa  31. 08. 2019 s platnosťou od 1. septembra 2019 začínajúc  1. ročníkom 

pre  duálne vzdelávanie, dátum poslednej aktualizácie 01. 09. 2021. 

 

3.  6442 K obchodný pracovník 

      1., 2.  a 3. ročník sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho programu, ktorý 

bol schválený dňa  30. 08. 2019 s platnosťou od 1. septembra 2019 začínajúc  1. ročníkom pre   

duálne vzdelávanie, dátum poslednej aktualizácie 01. 09. 2021. 

 

4.  6352 M obchod a podnikanie    

1., 2. a 3. ročník študijného odboru sa vyučoval podľa učebného plánu Školského 

vzdelávacieho programu, ktorý bol schválený dňa 30. 08. 2019 s platnosťou od 1. septembra 

2019 začínajúc 1. ročníkom, dátum poslednej aktualizácie 01. 09. 2021. 

4. ročník študijného odboru sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho 

programu, ktorý bol schválený dňa 30. 06. 2016 s platnosťou od 1. septembra 2016. 

 

5.  6445 H kuchár 

3. ročník učebného odboru sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho 

programu, ktorý bol schválený dňa 30. 08. 2019 s platnosťou od 1. septembra 2019 začínajúc  

1. ročníkom. 

1. a 2. ročník učebného odboru sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho 

programu, ktorý bol schválený dňa 30. 08. 2020 s platnosťou od 1. septembra 2020 začínajúc  

1. ročníkom,  dátum poslednej aktualizácie 01. 09. 2021. 

 

6.  6444 H čašník, servírka 

3. ročník učebného odboru sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho 

programu, ktorý bol schválený dňa 30. 08. 2019 s platnosťou od 1. septembra 2019 začínajúc  

1. ročníkom. 



 

 
 

1. a 2. ročník učebného odboru sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho 

programu, ktorý bol schválený dňa 30. 08. 2020 s platnosťou od 1. septembra 2020 začínajúc  

1. ročníkom,  dátum poslednej aktualizácie 01. 09. 2021. 

 

7. 6489 H hostinský, hostinská  

3. ročník učebného odboru sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho 

programu, ktorý bol schválený dňa 30. 08. 2019 s platnosťou od 1. septembra 2019 začínajúc  

1. ročníkom. 

1. a 2. ročník učebného odboru sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho 

programu, ktorý bol schválený dňa 30. 08. 2020 s platnosťou od 1. septembra 2020 začínajúc  

1. ročníkom,  dátum poslednej aktualizácie 01. 09. 2021. 

 

8. 2964 H cukrár 

1. a 2. ročník učebného odboru sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho 

programu, ktorý bol schválený dňa 27. 06. 2020 s platnosťou od 1. septembra 2020 začínajúc  

1. ročníkom,  dátum poslednej aktualizácie 01. 09. 2021. 

 

9.    6421 L   spoločné stravovanie   

Tento študijný odbor sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho programu,    

ktorý bol schválený dňa 30. 08. 2018 s platnosťou od 1. septembra 2018 začínajúc 1. ročníkom,   

dátum poslednej aktualizácie 01. 09. 2021.  

 

10.   6314 Q   cestovný ruch   

  Študijný odbor sa vyučoval podľa učebného plánu Školského vzdelávacieho programu,       

  ktorý bol schválený dňa 31. 08.2018 s platnosťou od 1. septembra 2018 začínajúc 1. ročníkom,  

  dátum poslednej aktualizácie 01. 09. 2021. 

 

 
f) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  
 

V školskom roku 2021/2022 bolo otvorených 26 tried, z toho 15 tried študijného odboru (hotelová 

akadémia, pracovník marketingu, obchod a podnikanie, obchodný pracovník, manažment 

regionálneho cestovného ruchu), 6 tried učebného odboru (kuchár; čašník, servírka; hostinský, 

hostinská; cukrár), 2 triedy nadstavbového štúdia (spoločné stravovanie) a 3 triedy vyššieho 

odborného štúdia (cestovný ruch).  



 

 
 

 

Študijný odbor hotelová akadémia 

Počet žiakov 154. Celkový priemer 2,18. Najlepší prospech dosiahla trieda II.A 1,77. Celkový 

počet vymeškaných hodín 19167, z toho 317 neospravedlnených hodín. Priemerný počet 

vymeškaných hodín na žiaka je 124,11.      

 

Študijný odbor obchodný pracovník, pracovník marketingu 

Počet žiakov 55. Celkový priemer 2,38. Najlepší prospech dosiahla trieda II.C 2,13. Celkový počet 

vymeškaných hodín 10930, z toho 741 neospravedlnených vyučovacích hodín. Priemerný počet 

vymeškaných hodín na jedného žiaka 203,23. 

 

Študijný odbor obchod a podnikanie, manažment regionálneho cestovného ruchu 

Počet žiakov 108. Celkový priemer 1,99. Najlepší priemer dosiahla trieda II.D 1,75. Celkový počet 

vymeškaných hodín 16212, z toho 18 neospravedlnených hodín. Priemerný počet vymeškaných 

hodín 151,16. 

 

Učebné odbory – kuchár, čašník, servírka, hostinský, hostinská, cukrár 

Počet žiakov 108.  Celkový priemer 2,37. Najlepšia trieda je II.F s priemerom 1,92. Celkový počet 

vymeškaných hodín 20093, z toho 1592 neospravedlnených hodín. Priemerný počet vymeškaných 

hodín 183,32 na žiaka. 

 

Nadstavbové štúdium - spoločné stravovanie 

Počet žiakov 21. Celkový priemer 2,77. Najlepšia trieda je I.AN s priemerom 2,63. Počet 

vymeškaných hodín 4462, z toho 0 neospravedlnených hodín. Priemerný počet vymeškaných 

hodín je 215,08.  

 

Pomaturitné štúdium, vyššie odborné vzdelávanie – cestovný ruch  

Počet žiakov 48. Celkový priemer 2,76. Počet vymeškaných hodín 1330. Najlepšia trieda je I.DS 

s priemerom 2,59. Priemerný počet vymeškaných hodín 36,94. 

 

Celkový počet žiakov v školskom roku  2021/2022 bol 494. Priemerný prospech školy 2,34.  

Najlepší prospech dosiahla trieda II.D 1,75 študijného odboru obchod a podnikanie, manažment 

regionálneho cestovného ruchu.  

Dosiahnutý priemer známok z jednotlivých vyučovacích predmetov je lepší oproti minulému 

školskému roku. Dochádzka žiakov v školskom roku 2021/2022 sa  mierne zhoršila oproti 



 

 
 

vymeškaným hodinám v minulom školskom roku. Absencia bola spôsobená najmä chrípkovou 

epidémiou, pandémiou, ale aj dlhodobou hospitalizáciou niektorých žiakov. Problematike absencie 

venujeme vo výchovno-vzdelávacom procese veľa pozornosti najmä na triednických hodinách, na 

Združeniach rodičov školy, ale aj individuálnymi pohovormi s rodičmi žiakov. Žiakov motivujeme 

tak, že na konci  klasifikačného obdobia  navrhujeme vecné odmeny a pochvaly za vzornú 

dochádzku. 

Problémovým žiakom s vysokou absenciou sa venovala aj školská psychologička. V niektorých 

prípadoch sme kontaktovali aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

a v spolupráci s ním sme riešili záškoláctvo a nevhodné správanie. V rámci prevencie evidujeme 

žiakov odchádzajúcich k lekárovi počas vyučovania. Často krát rodičia problémových žiakov 

nevenujú dostatok pozornosti dochádzke dieťaťa, odmietajú spoluprácu so školou a nezúčastňujú 

sa triednických združeniach rodičov školy. 

Priebežné hodnotenie jednotlivých vyučovacích predmetov sa získalo najmä z portfólií žiackych 

prác a rozhovorov so žiakmi - riešenie komplexných úloh, tematické práce, samostatné praktické 

práce a plnenie dištančných úloh s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, podľa 

charakteru odboru z hodnotení majstrov odborného výcviku, prihliadalo sa aj na sociálnu situáciu 

žiaka a sebahodnotenie žiaka. Priebežné hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej väzby 

žiakom.  

 
 
Výsledky hodnotenia podľa dosiahnutého stupňa vzdelania – prehľad 
 
 
 

1. Stredné odborné vzdelanie 3 ročné  - 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár, 6489 H 
hostinský/á, 2964 H cukrár 
 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 
celkom 

Prospeli Neprospeli Správanie Počet vymeškaných 
hodín  

s 
vyznamenaním 

veľmi 
dobre 

ostatní 2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

4.  
stupeň 

spolu z toho 
neospravedlnen
é 

6 108 11 24 67 6 4 3 3 20093 1592 

 
 

2. Úplné stredné odborné vzdelanie 4 až 5 ročné - 6405 K pracovník marketingu, 6442 K 
obchodný pracovník, 6352 M obchod a podnikanie, 6324 M manažment regionálneho 
cestovného ruchu, 6323 K hotelová akadémia 

 
 

 



 

 
 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 
celkom 

Prospeli Neprospeli Správanie Počet vymeškaných 
hodín 

s 
vyznamenaním 

veľmi 
dobre 

ostatní 2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

4. 
stupeň 

spolu z toho 
neospravedlnené 

15 317 52 69 187 9 2 3 2 46309 1076 

 
 
 

3. Nadstavbové štúdium 2 ročné - 6421 L spoločné stravovanie 
 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 
celkom 

Prospeli Neprospeli Správanie Počet vymeškaných 
hodín 

s 
vyznamenaním 

veľmi 
dobre 

ostatní 2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

4. 
stupeň 

spolu z toho 
neospravedlnené 

2 21 0 4 16 1 0 0 0 4462 0 

 
 

4. Vyššie odborné štúdium 3 ročné - 6314 Q cestovný ruch 

 
 
Výsledky hodnotenia maturitných skúšok v školskom roku 2021/2022 
 
Predmet Slovenský jazyk a 

literatúra 
Anglický jazyk  

 
TČOZ 
 

 
 
PČOZ 
 

PFEČ PFIČ ústne PFEČ PFIČ ústn
e B1 B2 B1 B2 

Počet 
žiakov 

85 85  76 73 7 73  7 76 76 85 

Výsledok 
za  
školu % 

52,69 60,90 2,66 61,4 68,30 55,61 55,00 2,36 2,92 2,03 

 

Maturitné skúšky sa v školskom roku 2021/2022 konali v súlade s vyhláškou MŠ SR  č. 318/2008 

Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskoršom znení.  

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 
celkom 

Prospeli Neprospeli Správanie Počet vymeškaných 
hodín 

s 
vyznamenaním 

veľmi 
dobre 

ostatní 2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

4. 
stupeň 

spolu z toho 
neospravedlnené 

3 48 6 5 34 3 0 0 0 3160 0 



 

 
 

Rozsah a obsah maturitnej skúšky zahŕňal komplexný celok teoretickej a praktickej prípravy podľa 

jednotlivých študijných odborov. Obsah maturitných skúšok zohľadnil dištančné vzdelávania 

končiacich ročníkov v predchádzajúcom období. 

 

6352  M  obchod a podnikanie 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – ekonomika a právo, účtovníctvo a dane, 

marketing, manažment. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – forma praktickej časti 

odbornej zložky maturitnej skúšky bola vypracovaná v súlade s Vyhláškou MŠ SR č 318/2008 

Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov, § 8, ods. 6, 

bod b), a to obhajoba vlastného projektu a podľa § 8, ods.6, bod d)  obhajoba úspešných súťažných 

prác. Obsahom projektov v rámci praktickej časti odbornej zložky bola jedna téma: 

„Vypracovanie podnikateľského plánu pre zriadenie podniku v oblasti obchodu alebo služieb“. 

 

6405 K pracovník marketingu 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – ekonomika a právo, účtovníctvo a dane, 

marketing, manažment. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – forma a témy 

praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky boli vypracované v súlade s Vyhláškou MŠ SR 

č 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov, 

§ 8, ods. 6, bod b) - obhajoba vlastného projektu, a to vypracovanie podnikateľského plánu pre 

zriadenie podniku v oblasti obchodu alebo služieb a podľa § 8, ods.6, bod d) - obhajoba úspešných 

súťažných prác. 

V prípade, ak  žiak bol úspešný a umiestnil sa v odbornej súťaži žiakov stredných škôl v SR 

registrovanej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR na 1. až 3. mieste v krajskom 

kole alebo na 1.až 5. mieste v celoslovenskom kole, predviedol a obhájil svoju úspešnú súťažnú 

prácu. Obsahom projektov v rámci praktickej časti odbornej zložky bola jedna základná téma: 

 „Marketingová prezentácia vybraného produktu“ 

 

6323 K  hotelová akadémia 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – hotelový a gastronomický manažment, 

ekonomika, účtovníctvo. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – forma praktickej 

maturitnej skúšky bola stanovená v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní 

štúdia na stredných školách,  podľa § 8 ods. 7, bod b) v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Praktická maturitná skúška pozostávala z obhajoby vlastného projektu – vypracovanie 

podnikateľského plánu. Obsahom projektov v rámci praktickej časti odbornej zložky bola jedna 

základná téma: „Spracovať podnikateľský plán pre podnik spoločného stravovania“ a jeho 



 

 
 

súčasťou bolo predvedenie praktickej zručnosti v príprave pokrmov alebo v obsluhe podniku 

spoločného stravovania.   

 

6421 L  spoločné stravovanie 

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – ekonomika, manažment v spoločnom 

stravovaní, regionálna gastronómia, technika prevádzky, hotelové služby, účtovníctvo.  

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky – forma praktickej maturitnej skúšky je 

stanovená podľa § 8 ods. 7, bod b) vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných 

školách, v znení neskorších zmien a doplnkov. Pozostávala z obhajoby vlastného projektu a 

obhajoby súťažných úspešných prác. Obsahom projektov v rámci praktickej časti odbornej zložky 

bola jedna základná téma: „Spracovať organizačné zabezpečenie pre spoločenské podujatie“.  

 

 

Výsledky hodnotenia záverečných skúšok v školskom roku 2021/2022 
 
Trieda Kód  

učebného 
odboru 

Názov  
Učebného odboru 

PV PVD P NP Spolu 

III.E 6489 H hostinský, hostinská 2 1 7 0 10 
III.D 6444 H čašník, servírka 4 1 7 0 12 
III.D, E 6445 H kuchár 7 0 5 0 12 
 

Záverečné skúšky sa uskutočnili v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR 

č. 318/2018 Z. z. o ukončovaní  štúdia na stredných školách. 

Záverečné skúšky prebiehali podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu 

a organizačného   zabezpečenia, ktorý skúšajúci učitelia podrobne dodržiavali. 

Záverečných skúšok  v riadnom termíne sa zúčastnilo 34 žiakov tried III.D a III.E v nasledovných 

učebných odboroch 6444 H čašník, servírka 12 žiakov; 6489 H  hostinský, hostinská 10 žiakov, 

6445 H kuchár 12 žiakov.  

 

Praktická časť záverečnej skúšky pre žiakov bola zameraná na overenie zručností a schopností 

žiakov vo vyžrebovanej téme. Súčasťou hodnotenia praktickej časti bolo hodnotenie obsahu 

a rozsahu práce, predvedené zručnosti a dodržiavanie hygienických pravidiel a pravidiel 

bezpečnosti pri práci. Zadania na ústnu časť záverečnej skúšky boli pripravené z odborných 

predmetov v súlade s učebnými osnovami a požiadavkami na profil absolventa daného odboru. 

Pripravených bolo 30 zadaní. Zadanie písomnej, praktickej a ústnej skúšky bolo schválené 



 

 
 

profesijnou a stavovskou organizáciou - Republikovou úniou zamestnávateľov a Slovenskou 

obchodnou a priemyselnou komorou. 

 
 
Výsledky hodnotenia absolventských skúšok v školskom roku 2021/2022 
 
Trieda Kód  

Učebného 
odboru 

Názov  
Učebného odboru 

PV PVD P NP Spolu 

III.DS 6314 Q Cestovný ruch 4 2 3 0 9 
 
 

Absolventská skúška sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR 

č. 318/2018 Z. z. o ukončovaní  štúdia na stredných školách. 

Absolventské skúšky prebiehali podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu 

a organizačného  zabezpečenia, ktorý skúšajúci učitelia podrobne dodržiavali. 

Absolventských skúšok v riadnom termíne sa zúčastnilo 9 žiakov z triedy III.DS.  

 
g) Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania a výsledky    

     uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na  

     ďalšie štúdium 

  
V  školskom roku 2021/2022 pri príprave na výkon povolania sme úspešne spolupracovali 

s významnými podnikateľskými subjektmi v oblasti obchodu, marketingu a reklamy ako 

i spoločného stravovania. Praktickú prípravu v odboroch pracovník marketingu, obchodný 

pracovník, kuchár, čašník a hostinský sme realizovali v systéme duálneho vzdelávania. Škola 

sleduje, ako sa absolventi študijných a učebných odborov uplatňujú na pracovnom trhu. Najväčší 

záujem o našich absolventov v školskom roku 2021/2022 mali COOP Jednota Nové Zámky, dm 

drogérie markt; reklamné agentúry, hotely, reštaurácie a kaviarne v regióne Nové Zámky. 

Osobnými kontaktmi so zástupcami uvedených firiem a spoločností sledujeme ďalší profesijný 

rast našich absolventov, sledujeme, či sú študijné programy  dostatočne prispôsobené a flexibilné 

požiadavkám pracovného trhu. Ďalej sledujeme, či absolventi získajú tie kľúčové kompetencie, 

ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť v praxi a zabezpečiť ich ďalší profesijný rast.  

Naďalej úspešne spolupracujeme s Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá prerokováva 

všetky Školské vzdelávacie programy a schvaľuje maturitné témy  z odborných predmetov pre 

študijné odbory 6323 K  hotelová akadémia, 6352 M  obchod a podnikanie, 6324 M  manažment 



 

 
 

regionálneho cestovného ruchu, 6405 K pracovník marketingu,  6442 K obchodný pracovník, 

6421 L spoločné stravovanie a 6314 Q cestovný ruch, témy na záverečné skúšky učebných 

odborov 6445 H  kuchár, 6444 H  čašník, servírka a 6489 H hostinský, hostinská a poveruje 

odborníkov z praxe za členov skúšobných komisií, kde títo majú možnosť overiť si kompatibilitu 

školy s praxou a zároveň napomôcť absolventom pri výbere vhodnej práce v našom regióne. Ďalej 

spolupracujeme so   Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou,  ktorá žiakom, ktorí na 

záverečnej skúške prospeli s vyznamenaním a prospeli veľmi dobre, udeľuje osvedčenie SOPK 

s medzinárodnou platnosťou v prípade prezenčnej formy záverečnej skúšky.  

Absolventi študijných odborov pokračovali v štúdiu na vysokých školách a väčšina žiakov   

učebného odboru sa úspešne etablovala na trhu práce. 

 

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

 

V roku 2021 škola dostala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v celkovej  výške 1 759 460 

€. Z týchto prostriedkov prostriedky na normatívne bežné výdavky činili 1 728 654 €, z toho  mzdy 

a poistné predstavovali čiastku 1 536 283 €, normatívny príspevok na prevádzku činil 192 371  €. 

Nenormatívne bežné výdavky z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky činili 30 806 €, z toho 14 528 € boli výdavky  na vzdelávacie poukazy,  príspevok za 

mimoriadne výsledky žiakov  činil 1 000 €, príspevok na učebnice 3 890 €, príspevok na špecifiká 

(pandémia COVID 19) bol 5 065 €, 6 323 € bolo  na odchodné pri odchode do dôchodku. 

Finančné prostriedky na výplatu štipendií pre žiakov školy predstavovali čiastku 2 240,14 €.    

Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky na rok 2021 boli všetky vyčerpané podľa ich 

určenia. 

Prostriedky, ktoré škola získala za vzdelávacie poukazy sa použili  na zabezpečenie krúžkovej 

činnosti žiakov a na zabezpečenie opatrení, súvisiacich s riešením krízovej situácie /dezinfekčné 

a ochranné prostriedky/ v zmysle usmernenia z MŠVVaŠ SR zo dňa  6. 5. 2020.  

Prostriedky, ktoré škola dostala na prevádzku, boli použité v prevažnej miere na úhradu energií, 

na zabezpečenie údržby, opráv majetku v správe školy a  služieb, zabezpečujúcich plynulý chod 

výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

i) Iné skutočnosti 

 

Zabezpečenie odborného vzdelávania v jednotlivých študijných a učebných odboroch 

- praktické vyučovanie 

 

a) forma odborného výcviku 

6323 K  hotelová akadémia – odborný výcvik je súčasťou učebných osnov a Školského 

vzdelávacieho programu počas piatich rokov štúdia. 

Žiaci 1. až 3. ročníka hotelovej akadémie absolvovali v rámci hodín odborného výcviku základy 

techniky obsluhy a technológie prípravy pokrmov v odborných učebniach pod vedením majstrov 

odbornej výchovy. 

V 3. a 4. ročníku žiaci absolvovali odborný výcvik v rozsah 7 hodín týždenne, t. j. jeden pracovný 

deň priamo na pracovisku zamestnávateľa v prevádzkach zariadení spoločného stravovania 

v Nových Zámkoch a v blízkom okolí - EAGLE IRISH CASTLE PUB, s. r. o., Nové Zámky, Sihoť 

Centrum, s. r. o., Nové Zámky, prevádzka Reštaurácia Mlyn, Nové Zámky, Obchodné centrum 

ZORA, s. r. o., Šurany – prevádzka Kaviareň ZORA Šurany, TOP Restaurant 18 s. r. o., Šurany, 

Polno SME, s. r. o., Palárikovo – prevádzka Wellness Palárikovo, Penzión Žitava, s. r. o., Dvory 

nad Žitavou, Novovital, p. o., prevádzka - Reštaurácia Panoráma Nové Zámky, Caffé Trieste NZ, 

s.r.o. Nové Zámky, Poetry café Nové Zámky, Kaviareň Pánbach Nové Zámky, Reštaurácia 

Montreál Nové Zámky, Reštaurácia Fabrica 22 a Kaviareň Caffe Europa Komárno. 

Žiaci 3. a 4 ročníka absolvovali dvakrát v školskom roku súvislú dvojtýždňovú praktickú prípravu 

formou odborného výcviku na pracovisku zamestnávateľov: Kúpele Dudince, a. s., v ubytovacích 

zariadeniach: Liečebný dom Smaragd a Rubín v Dudinciach, EKOSTAVBY, s. r. o., Nitra, 

prevádzka Park Hotel Tartuf v Beladiciach, JAPEKS, s. r.  o., Alexandra Wellness Hotel, s. r. o., 

Liptovský Ján, prevádzka Wellnes Hotel a AVENA Relax Hotel v Liptovskom Jáne, Patince - 

kúpele, s.r.o. 94639 Patince, Časť kúpele 292, Penzión Limba Donovaly. 

 

6405 K  pracovník marketingu - žiaci tretieho a štvrtého ročníka študujú v systéme duálneho 

vzdelávania, ktoré prebieha na pracoviskách praktického vyučovania: COOP Jednota Nové 

Zámky, školská dielňa Žiacke centrum Mladosť Nové Zámky. 

 

6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár a 6489 H hostinský, hostinská – žiaci prvého, druhého 

a tretieho ročníka študujú v systéme duálneho vzdelávania, ktoré prebieha na pracoviskách 

praktického vyučovania: Reštaurácia Mlyn, Nové Zámky; Reštaurácia SAS-Sukola, Pribeta; 



 

 
 

Reštaurácia McDonald, Nitra; Terra reštaurácia, Jasová; Vadaš s.r.o., Štúrovo; Penzión Žitava, 

Dvory nad Žitavou; Reštaurácia Berek, Nové Zámky; Reštaurácia Eagle Irish Castle Pub, Nové 

Zámky. Odborný výcvik sa vyučoval v  školskej dielni Žiacke centrum Mladosť Nové Zámky a na 

pracovisku zamestnávateľa Junior Centrum COOP Jednota Nové Zámky SD. 

 

b) forma odbornej praxe 

6421 L spoločné stravovanie  - odborná prax  žiakov 1. a 2. ročníka nadstavbového štúdia  sa 

vykonávala v školskej dielni Žiackeho centra Mladosť Nové Zámky a v školských dielňach 

praktického vyučovania v budove školy na Slovenskej ulici pod vedením majstrov odbornej 

výchovy.  

 

6352 M obchod a podnikanie - V 4. ročníku musia žiaci absolvovať 35 hodín na odbornej praxi 

na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov a 35 hodín na „Týždni podnikania“ v rozsahu 

1 týždňa, kde sa naučia podnikateľským zručnostiam v odbornej učebni pod vedením učiteľov 

odborných predmetov a pracovníkov z praxe. 

 

6314 Q cestovný ruch - odborná prax žiakov 1. až 3. ročníka študijného odboru sa vykonávala na 

zmluvných pracoviskách zamestnávateľov. 

 

 

 

 


