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a)  Základné identifikačné údaje o škole: 

 

1. Názov školy Stredná odborná škola hotelová 

2. Adresa školy Horný Smokovec 26 

062 01 Vysoké Tatry 

3. Telefónne číslo 

školy 

052/4422865 

 

4. Internetová 

a elektronická 

adresa školy 

sos-smokovec.edupage.org 

hotelovatatry@gmail.com 

5. Údaje 

o zriaďovateľovi 

školy 

Prešovský samosprávny kraj 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

6. mená vedúcich 

zamestnancov školy 

PaedDr. Pavol Hudáček, riaditeľ 

Mgr. Marián Hrebík, ZR TV (do 30.04.2020) 

PhDr. Jana Pitoňáková, zástupca riaditeľa pre 

teoretické vyučovanie (od 01.05.2020) 

Ing. Lenka Kozárová, vedúca úseku TEČ 

Mgr. Ľubica Glodžáková, hlavný majster odbornej 

výchovy 

7. Rada školy v šk. 

roku 2019/2020   

PhDr. Jana Pitoňáková, predseda 

Mgr. Zuzana Tӧkӧlyová, podpredseda 

Mgr. Jana Miláčková, tajomníčka 

Lucia Kravčáková 

Bronislav Šperka 

PaedDr. Ján Furman 

Ing. Pavol Gašper 

Anna Schlosserová 

Mgr. Juraj Kredátus, PhD. 

Mgr. Darina Jatiová 

Alexandra Špaková 

8. Predsedovia 

predmetových 

komisií 

PhDr. Jana Pitoňáková – PK jazykov 

Ing. Tatiana Cuníková – PK všeobecnovzdelávacích 

predmetov 

MVDr. Silvia Hurajtová – PK  odborných predmetov 

 

b) Údaje o počte žiakov a tried školy k 15.09.2019:   

     počet tried: 12 

     počet žiakov školy 260, z toho  dievčat 1105 

     počet žiakov so špeciálnymi výchovne  – vzdelávacími  potrebami – 0  

 

 

 

  

http://www.sousmokovec.sk/
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odboru 

Názov odboru 
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5
. 
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Učebné odbory 

6444 H čašník, servírka 5 7 4   

6445 H kuchár 7 13 12   

Študijné odbory 

6444 K čašník, servírka 16 10 5 9  

6445 K kuchár 31 16 18 17  

6323 K hotelová akadémia - 27 16 26 21 

 

 

c) Údaje o prijímacích skúškach na šk. rok 2019/2020 

 

Číslo 

odboru 

Názov odboru Schválený počet 

žiakov 

Počet prijatých 

žiakov 

Neobsadené 

miesta žiakov 

6444 H čašník, servírka 9 5 4 

6445 H kuchár 10 7 3 

6444 K čašník, servírka 20 16 4 

6445 K  kuchár 38 31 7 

 

 

d)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

     vzdelania : 

 

 
 



 
 

 

e)  Zoznam študijných odborov  a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 

     zabezpečuje výchovu vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov : 

 

zoznam študijných odborov : 

6323 K hotelová akadémia 

6444 K čašník, servírka 

6445 K kuchár                                                     

 

zoznam učebných odborov : 

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár 

 

f)    Zoznam uplatňovaných učebných plánov, Pedagogických dokumentov: 

 

        2. - 5. ročník, študijný pre skupiny päťročných študijných odborov Ekonomika 

a organizácia, obchod a služby v rámci školského vzdelávacieho programu s platnosťou od 1.9. 

2013. 

        1. – 2. ročník, študijný (duálne vzdelávanie) pre skupiny štvorročných študijných odborov 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby v rámci školského vzdelávacieho programu 

s platnosťou od 1.9. 2013 s revidovanými zmenami od 01.09.2017. 

 

        1. - 4. ročník, študijný pre skupiny štvorročných študijných odborov Ekonomika 

organizácia, obchod a služby v rámci školského vzdelávacieho programu s platnosťou od 1.9. 

2013. 

        

1. – 3.  ročník, učebný (duálne vzdelávanie) pre skupiny trojročných učebných odborov 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby v rámci školského vzdelávacieho programu 

s platnosťou od 1.9. 2013 s revidovanými zmenami od 1.9. 2017. 

 

 



g) Údaje o počtoch zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických    

        zamestnancov školy: 

 

Celkový počet zamestnancov SOŠ hotelová k 30. 06. 2019 bol 31, z toho pedagogických 25 a  

6 nepedagogických.  Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú požadované vzdelanie. 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy : 

 

V školskom roku 2019/2020 absolvovali prvú atestačnú skúšku: Mgr. Jana Benko Bachledová, 

Mgr. Ľudmila Jakubčová. 

Adaptačné vzdelávanie absolvovali: Mgr. Gabriela Hudáčeková, Marek Pajer, Tomáš Regitko. 

 

i ) Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti : 

  

September 2019 

V mesiaci september 2019 sme zabezpečili výpomoc pre poradu riaditeľov SOŠ  PSK, 

v Detskom raji. 

Koláč Rádia Regina, žiačka Barbora Pojedincová z III.A triedy, pripravovala čokoládový 

Cheessecake, živý vstup sa konal dňa 5.9.2019 a žiačku pripravovala pani Mgr. Smoleňákovej, 

jej koláč  bol ocenený titulom najelegantnejší. 

Dňa 18.09.2019 sme sa zapojili do prípravy a servisu Coffeebreaku pri príležitosti pracovného 

výjazdu predsedu PSK v Mestskom úrade v Poprade, kde sme sa úspešne prezentovali. Do 

príprav sa zapojili naši majstri Mgr. Glodžáková  Ľubica,  Bc. Mušinská Jolana  a Regitko 

Tomáš  so svojimi žiakmi z rôznych ročníkov.  

Slávnostný raut pri príležitosti odhalenia slávnostnej tabule "Cech baníkov Horného Spiša", 

sa konal dňa 20.09.2019 slávnostne sprístupnila banskú štôlňu svätá Helena, ktorá je najstaršou 

technickou pamiatkou tohto druhu v Poprade. Súčasťou podujatia bolo odhalenie pamätnej 

tabule a slávnostný raut pre pozvaných hostí, ktorý pripravili žiaci SOŠ hotelovej Horný 

Smokovec.  

Október 2019 

V spolupráci s Barmanskou asociáciou   sme realizovali Barmanský kurz 07.10.-11.10.2019 

zúčastnili  sa 17 žiaci z III.HA,  III.A  a z iných tried, účastníci obdŕžali Platný medzinárodný 

certifikát. 

V dňoch 14.a 15.10.2019  sme v spolupráci s Diemme caffé realizovali Baristický kurz o káve, 

kde sa žiaci mohli vzdelávať a naučiť ako správne pripraviť a naservírovať kvalitnú kávu, na 

kurze sa zúčastnilo 12 žiakov z II.HA a II.A.   

Spomínané kurzy sa realizovali počas odborného výcviku, aby sme nenarúšali vyučovací 

proces na teoretickom vyučovaní. 

Dňa 16.10.2019 oslovili našu majsterku Mgr. Mihalikovú zo ZŠ Tajovského v PP,  kde bola 

krátka prezentácia ku dňu zdravej výživy a naša škola sa môže aj takýmto spôsobom 

spropagovať.  Žiaci pripravovali pokrmy studenej kuchyne a zdravé ovocné raw múčniky. 

 



Dňa 23.- 24.10.2019 sa v Prešove konal už  27. ročník Eurocup. Je to medzinárodná súťaž      

mladých barmanov, kde  svoje barmanské zručnosti predviedli Alexander Hohol a Alexander 

Šavel zo IV.A, ktorí sa zúčastnili súťaže po prvýkrát. V prvý deň súťažiaci absolvovali písomný 

test, ktorý pozostával z otázok z histórie barmanstva, tovaroznalectva, produktov Henneesy 

a výroby koňakov. Nasledujúci deň sa súťažilo v dvoch kategóriách. 

V kategórií Barternder’s Choice Drink, ktorej povinnou surovinou bola báza Hennessy a Fancy 

soft drink, ktorého hlavnou ingredienciou bol špeciálny sirup Monin získali bronzové pásmo. 

Na súťaž ich pripravoval majster odborného výcviku Tomáš Regitko. 

Dňa 24.  10. 2019 sa uskutočnila súťaž Jeseň na Tokaji. V konkurencii 15-tich súťažiacich našu 

školu reprezentoval Šimon Kalata, žiak II. A. Odborná porota ho zahrnula množstvom 

komplimentov, pričom jeho jedlo označili ako jedlo vhodné pre TOP REŠTAURÁCIE. Na 

súťaž žiaka pripravoval Bc. Miroslav Michaľák. 

November 2019 

V spolupráci s Odborom školstva VUC Prešov v rámci dňa Prešovského samosprávneho kraja 

a partnermi školy sa v našej SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci uskutoční „Deň otvorených 

dverí“ dňa 12.11.2019 v priestoroch našej školy, kde sme za účelom predstavenia študijných 

a učebných odborov našej školy sme pozvali pedagógov, vychovávateľov, rodičov 

a priaznivcov našej školy z okolia , z Lendaku, Tatranskej Javoriny, Ždiaru, Starého Smokovca, 

Kežmarku,  Popradu Svitu Súčasťou programu bude prezentácia žiakov formou praktických 

zručností z modernej gastronómie  spojené s ochutnávkou predjedál, dezertov a kokteilov.    

Dňa  13.11.2019 sa u nás v škole uskutoční týždeň odborných zručností  alebo 30 rokov 

nových možností. Súčasťou akadémie bude kultúrny program pri príležitosti osláv nežnej 

revolúcie. V rámci podujatia odborných zručnosti žiaci budú pripravovať moderné dezerty, 

flambovať trhance chystať pohostenie spojené s ochutnávkou z modernej gastronómie. Potom 

si pozvaní hostia, rodičia žiakov, rada školy, partneri školy, riaditelia hotelov, bývalí 

zamestnanci môžu pozrieť ukážky, program a menšie pohostenie s ochutnávkou jedál. 

V mesiaci november v spolupráci s TV sa naša  Škola zúčastnila Burzy Stredných škôl 

v Poprade. 

December 2019 

Dňa 3. 12.  a 10.12. 2019  prebehla prezentácia SOŠ hotelová Horný Smokovec a možností 

štúdia na našej škole pre rodičov a žiakov základných škôl . 

Naši žiaci predviedli  miešanie nealko nápojov, prípravu  netradičných  chuťoviek a flambované 

múčniky 

Žiaci: Šavel Alexander , Hohol Alexander, Samuel  Daniel, 

Pedagóg  -   Mgr. M. Mihaliková, M. Pajer a T. Regitko,  

Miesto konania : ZŠ Dostojevského a ZŠ Komenského v Poprade 

 

Dňa 18. 12.  2019 sa uskutočnil Raut pre ZŠ umeleckú v Lendaku, pre učiteľov a rodičov v 

rámci koncoročného vianočného posedenia. 

Žiaci:  3.A. Radka Sládečková ,Barbora Pojedincová ,4.A.Lukáš Hudaček , David Neupauer  

Pedagóg  -   Mgr. M. Smoleňaková a M. Pajer 

Dňa 19. 12.  2019 naši žiaci a majstri odbornej výchovy pomáhali pri organizácii 

Primátorského posedenia ku dňu Vianoc pre obyvateľov mesta Vysoké Tatry 

Pedagóg  -   Mgr. B. Sisková 



Január 2020 

Dňa 23.01.2020 sme dosiahli úspech na medzinárodnom veľtrhu Danubius Gastro 2020 a ITF 

SlovakiaTour. 

Dostali sme sa do finálového  kola celoštátnej súťaže SKILLS SLOVAKIA Gastro Junior 

METRO CUP 2019/2020 v odbore kuchár. 

Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Celkovo sa do 

súťaže prihlásilo vyše 30 žiakov. Z toho sa do finále prebojovalo 6 súťažiacich. Úlohou 

súťažiacich bolo pripraviť 4 porcie hlavného teplého pokrmu s prílohami v časovom limite 150 

minút aj s prípravou receptúry. Výsledky práce súťažiacich nezávisle od seba posudzovali dve 

komisie – technická a degustačná komisia. 

V náročnej príprave a konkurencii náš žiak, Šimon Kalata II.A získal cenné 3. miesto. 

Pri vykonávaní súťažnej úlohy pracoval aj s pomocníkom Štefanom GALLIKOM IV.HA. 

Za prípravu žiakov ďakujeme MOV Bc. Miroslavovi Michaľákovi 

 

Dňa 24.01.2020 - ďalší úspech na DANUBIUS GASTRO 2019/2020. Štefan Gallik IV.HA sa 

z Bratislavskej INCHEBA Expo Arény vrátil s pohárom za 1.miesto. V Baristickej súťaži v 

kategórii Alternatívna príprava kávy, pri V60 si najlepšie zvolil: gramáž, správne mletie, pomer, 

použil „Blooming, Rolling,, a bezpochyby aj svoje nadanie a šarm. 

 

Február 2020 

Dňa 05.02.2020 sa SOŠ hotelová Horný Smokovec 26 úspešne prezentovala v živom 

vysielaní relácie Teleráno v televízií Markíza. 
Živé varenie pod dohľadom kamier si vyskúšal finalista z Incheby Bratislava, žiak Šimon 

Kalata s pomocníkmi Petrou Berežnou a Rastislavom Koščákom. Zaujímavé dezerty 

dekorované makrónkami, či pralinkami pripravovali žiaci Natália Šperková a Dominik 

Kašický. Nealko drinky miešali skúsení barmani, Alexander Šavel a Alexander Hohol. Na ich 

fascinujúce drinky ,,Free Spritz NeSSi " s badiánovým parfémom budú markizáci ešte dlho 

spomínať. Prípravu alternatívnej kávy Chemex W60 predviedol a servíroval Erik Sokoli. Logo 

školy, či TV Markízi a ďalšie umelecké diela vykrajovali do ovocia a zeleniny žiaci David 

Neupauer a Jakub Varga. Folklórnu vsuvku predviedli harmonikári Štefan Hudáček,  Kristian 

Vida a spevom im dopomohla Alexandra Špaková. 

Žiaci pod vedením skúsených majstrov odbornej výchovy si pripravili naozajstné kulinárske 

zážitky. Ďakujeme pánom majstrom Tomášovi Regitkovi, Marekovi Pajerovi a Miroslavovi 

Michaľákovi za impozantné a profesionálne nasadenie pred aj počas príprav na prezentáciu 

školy v živom vysielaní. Taktovku nad celou prezentáciou školy prevzal riaditeľ školy 

PaedDr.Pavol Hudáček 

 

TEORETICKÉ VYUČOVANIE 

Dňa 25. 10. 2019 sa v Prešove konala Krajská súťaž moderátor 2019, na ktorej Alexandra 

Špaková žiačka III.HA obsadila 3. miesto. 

V úspešnej reprezentácii školy pokračovala aj v recitačnej súťaži Piráti krásy, kde obsadila 2. 

miesto. V recitačnej súťaži Vansovej Lomnička dňa 25. 2. 2020 získala Alexandra Špaková 

cenu za vlastný text. 

 

Mimoriadnym úspechom SOŠH Horný Smokovec 26 bolo udelenie Pamätného listu svätého 

Gorazda žiačke Márii Danielovej zo IV.HA. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/646830432790652/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCu1-ZdIL5Lsx3XsG04T-q4cuXA8wUQHlBmbcpNQUZxLDN7_xG-KbcWvCbH7R-57yak1exl8VljGqLP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCSHF86CBL2bjSUsKWSSZlpB9WQ8nlVEClPNIiwiQLAvXGfuN28xSlaDZS4RqN99HJhRklilHw1olcisJCTVFTyuq1LhPmKp0LbY_vUIowbs65Yom1Cw3AVp6wnhLlYBCjvtCEm2XK-dySohamiU-2vB0tNFu4XWI0ZbkTnIKbpKmTMeNurMZk-HeXhi7JwMiF8dNNjjABO71aBCRmrFYOeIgo3LnkA3hkcLIGscSCq2RAg1DyefO-FBHoCDMGBmRXCZCG_6LT0YE18jWpzeEf2PQdaiXWzVoRGyec5tAfY9nvILxZJb3PLbArWoOKcPqgIHViSufrAe4jV3G6WOFQoaeI6
https://www.facebook.com/events/646830432790652/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCu1-ZdIL5Lsx3XsG04T-q4cuXA8wUQHlBmbcpNQUZxLDN7_xG-KbcWvCbH7R-57yak1exl8VljGqLP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCSHF86CBL2bjSUsKWSSZlpB9WQ8nlVEClPNIiwiQLAvXGfuN28xSlaDZS4RqN99HJhRklilHw1olcisJCTVFTyuq1LhPmKp0LbY_vUIowbs65Yom1Cw3AVp6wnhLlYBCjvtCEm2XK-dySohamiU-2vB0tNFu4XWI0ZbkTnIKbpKmTMeNurMZk-HeXhi7JwMiF8dNNjjABO71aBCRmrFYOeIgo3LnkA3hkcLIGscSCq2RAg1DyefO-FBHoCDMGBmRXCZCG_6LT0YE18jWpzeEf2PQdaiXWzVoRGyec5tAfY9nvILxZJb3PLbArWoOKcPqgIHViSufrAe4jV3G6WOFQoaeI6
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003511016144&__tn__=K-R&eid=ARBd_fBeKJ_VAtZVV-Uiwe8noV1B4RnLrKzhqAB9ue9PGkQO4Vze4-lTe5P8jDpq3hzCcuwoOqKc4H_0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCSHF86CBL2bjSUsKWSSZlpB9WQ8nlVEClPNIiwiQLAvXGfuN28xSlaDZS4RqN99HJhRklilHw1olcisJCTVFTyuq1LhPmKp0LbY_vUIowbs65Yom1Cw3AVp6wnhLlYBCjvtCEm2XK-dySohamiU-2vB0tNFu4XWI0ZbkTnIKbpKmTMeNurMZk-HeXhi7JwMiF8dNNjjABO71aBCRmrFYOeIgo3LnkA3hkcLIGscSCq2RAg1DyefO-FBHoCDMGBmRXCZCG_6LT0YE18jWpzeEf2PQdaiXWzVoRGyec5tAfY9nvILxZJb3PLbArWoOKcPqgIHViSufrAe4jV3G6WOFQoaeI6


Športové súťaže 

Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 26 sa v školskom roku 2019/2020 zúčastnila 

nasledujúcich súťaží: 

 Cezpoľný beh žiakov SŠ, okresné kolo Poprad – Kravčák Filip – 8. miesto 

                                                                                           Žampa Teo – 13. miesto 

                                                                                           súťaž družstiev – 4. miesto 

 Cezpoľný beh žiačok SŠ, okresné kolo Poprad – bez umiestnenia 

 Futsal žiakov SŠ, okresné kolo Poprad – bez umiestnenia 

 Stolný tenis žiakov SŠ, okresné kolo Poprad – bez umiestnenia 

 Stolný tenis žiačok SŠ, okresné kolo  Poprad – 5. miesto 

 Školská snowboardová liga v SR – Katarína Pitoňáková – 2. miesto. 

Ďalšie plánované športové akcie sa v školskom roku 2019/2020 z dôvodu mimoriadnej situácie 

nekonali. 

 

Údaje o projektoch do ktorých je škola zapojená : 

SOŠ hotelová je zapojená do projektu „ Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality 

OVP/, ktorého hlavným cieľom je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do 

všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu 

zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie 

jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia 

procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov 

a učiteľov na plnenie uvedených úloh.  

 

SOŠ hotelová je zapojená do projektu „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“, ktorého 

strategických cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na stredných 

odborných školách vo vybraných skupinách odborov. Hlavnými cieľmi aktivít je obsahová 

prestavba s využitím inovovaných foriem a metód výučby, prepojenie vzdelávania na SOŠ 

hotelová s potrebami praxe a podpora kariérneho poradenstva na SOŠ hotelová za účelom 

orientácie žiaka na potreby praxe. 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole: 

V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou. 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy : 

 

Škola zabezpečuje teoretické vyučovanie v dvoch budovách, z toho jedna je v majetku 

zriaďovateľa a druhá je majetkom mesta Vysoké Tatry, škola ju má v dlhodobom prenájme. 

Budova školy je zateplená, zároveň počas leta 2020 bola zrekonštruovaná kotolňa školy.. 

Sociálne zariadenia v celej budove sú po rekonštrukcii v dobrom stave, zodpovedajú 

hygienickým požiadavkám. 

Rozsiahle stavebné úpravy v budove mesta nie sú možné. Zo strany školy je však záujem 

o zlepšenie aj týchto priestorov, preto v šk. roku 2019/2020 boli vymaľované všetky triedy, 

chodby a schodište. 

 

Na teoretické vyučovanie bolo k dispozícii 15 učební, z toho 4 boli odborné učebne, 2 na 

predmety Informatika, 1 na vyučovanie  Stolovania resp. Techniky obsluhy a 1 na vyučovanie 

Technológie resp. Techniky prípravy pokrmov. V dvoch učebniach sa nachádza interaktívna 

tabuľa. 



Na vyučovanie TEV bola  k dispozícii miestnosť na gymnastiku a stolný tenis. Ostatné priestory 

na TEV sa nachádzajú v externých priestoroch školy, t. j. jedno viacúčelové ihrisko 

s futbalovými bránkami na malý futbal + basketbalové koše a trávnatá plocha, ktorá sa využíva 

na volejbal bedminton a iné športové aktivity.  

 Možnosť vykonávať hodiny TEV bola aj v areáli ZŠ Pod Lesom v Dolnom Smokovci, tiež 

bola poskytnutá možnosť využitia telocvične podľa harmonogramu ZŠ.  Materiálne bola škola 

vybavená v rámci finančných možností na veľmi dobrej úrovni.   

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy, a    

      to: 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka : 

Škola obdržala na rok 2019 bežné výdavky vo výške  943 467,- €, z toho nenormatívne vo 

výške 43 169,- eur. Zároveň  v roku 2019 škola obdržala 2 679,00 eur kapitálových výdavkov, 

z čoho 2 029,00 eur bol príspevok na rekreáciu a 650,00 eur na športové potreby. 

 

2. o príspevkoch na čiastočnú náhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť : 

Škola neobdržala žiadne uvedené príspevky . 

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia   

    v členení podľa financovaných aktivít :    

Škola obdržala na rok 2019 finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške  1 587,-  € 

Bolo vytvorených päť záujmových útvarov (krúžkov) v rámci vzdelávacích poukazov - 

zdravotnícky, seminár ANJ, seminár NEJ, počítačový a krúžok športovej všestrannosti. 

Uvedené prostriedky boli  použité na personálne a materiálne zabezpečenie činnosti krúžkov. 

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít: 

Škola neobdržala žiadne uvedené príspevky . 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

Škola neobdržala žiadne iné uvedené príspevky . 

 

n)  cieľ , ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia : 

Ciele, ktoré si škola určila o koncepčnom rozvoji školy na šk. rok 2019/2020: 

Zvýšiť kvalitu vyučovania cudzích jazykov (ANJ a NEJ) z dôvodu aplikácie cudzieho jazyka 

v rámci OVY (návštevnosť zahraničných turistov vo V. Tatrách), venovať sa informatike 

a aplikovanej informatike prepojením učiva z TV na OVY, naučiť žiakov aplikovať poznatky 

na OVY v rámci objednávok hosťa (učebňa STO, TOB). 

Využívané boli 2 učebne IKT, z ktorých jedna bola zariadená z fondov v rámci MVP 

financovaných z EÚ a neustále sa obnovuje. 

1. Postupne preškoľovať pedagogických pracovníkov v oblasti práce a využitia IKT 

2. Vyškoliť ďalších učiteľov na získanie certifikátu pre PŠMK a PPMK 

3. Zlepšiť materiálno – technické podmienky pre vyučovanie a prevádzku školy. 

4. Zapájanie sa do projektov z EÚ, využívať granty a výzvy EÚ. 

 



Škola bola vybavená novou IKT technikou, 2x interaktívna tabuľa a 5x NTB pre jednotlivé 

predmetové komisie. V oblasti športu bol postupne dokupovaný drobný športový materiál 

(lopty, bedmintonové rakety, stolnotenisové rakety, florbalové hokejky, dresy, činky...). 

 

o)  oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

      a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení : 

 

Škola dosahovala dobré výsledky v oblasti reprezentácie v športových súťažiach na úrovni 

okresu v rámci svojich možností, na výbornej úrovni školu reprezentoval zdravotnícky krúžok 

na rôznych aktivitách a súťažiach. 

Opätovne sme sa zapojili do súťaže „Susedia, na ktorých sa nezabúda“. Tradične dobré 

umiestnenia dosahujeme v recitátorských súťažiach. Výnimočným úspechom pre školu bolo 

udelenie Pamätného listu sv. Gorazda žiačke Márii Danielovej zo IV.HA. 

   

Stabilne dobré umiestnenia dosahujeme v športových súťažiach: 

 Cezpoľný beh žiakov SŠ, okresné kolo Poprad – Kravčák Filip – 8. miesto 

                                                                                           Žampa Teo – 13. miesto 

                                                                                           súťaž družstiev – 4. miesto 

 Stolný tenis žiačok SŠ, okresné kolo  Poprad – 5. miesto 

 Školská snowboardová liga v SR – Katarína Pitoňáková – 2. miesto. 

 

Nedostatkom vo vyučovaní telesnej výchovy je to, že škola nemá vlastnú telocvičňu a problém 

sme riešili využívaním zariadení iných organizácii, resp. využívaním športového areálu ZŠ Pod 

Lesom v Dolnom Smokovci, tiež vlastnou miestnosťou pre nenáročné cvičeniaa externými 

priestormi školy (viacúčelové ihrisko a trávnatá plocha). 

 

Zapájame sa do rôznych národných a medzinárodných súťaží odbornosti v odboroch čašník, 

kuchár, barman a barista, kde sa často umiestňujeme na medailových pozíciách.       

Výhodou je aj organizácia  odbornej výchovy v špičkových hoteloch vo Vysokých Tatrách 

a Poprade, pod pedagogickým vedením majstrami odbornej výchovy v živej prevádzke,  čo sa 

odzrkadľuje v dosahovaných zručnostiach a vedomostiach  žiakov počas štúdia i po ukončení 

štúdia. 

 

p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

     pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium : 

Absolventi v školskom roku 2019/2020 sa úspešne uplatnili na pracovnom trhu. Neevidujeme 

žiakov evidovaných na ÚPSVaR. 

 

Z absolventov študijných odborov v školskom roku 2019/2020 si 6 žiaci podali prihlášky na 

štúdium na vysoké školy, z absolventov učebných odborov z našej školy sa do nadstavbového 

štúdia prihlásilo 5 študentov na iné školy. 

 

2)  Ďalšie informácie : 

 

 a) voľno časové aktivity školy : 

Vo voľno časových aktivitách pracovali v školskom roku 2019/2020 tri záujmové útvary 

(krúžok nemecký, zdravotnícky a športovej všestrannosti), ktorých poskytovateľom bola naša 

škola prostredníctvom pedagogických zamestnancov. Žiaci mali prístup po ukončení školy do 

učebne Informatiky, ostatných učební i vonkajších telovýchovných priestorov školy. 

 



b) spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom : 

Škola veľmi pozitívne hodnotí bezplatné poskytovanie stravy žiakom zo strany niektorých 

zmluvných organizácií. 

 

c) Dištančné vzdelávanie 

Od 16. 3. 2020 prebiehalo z dôvodu mimoriadnej situácie kvôli ochorenie COVID 19 dištančné 

vzdelávanie. 

Naďalej sme pokračovali vo vyučovaní dištančnou formou. Využívali sme najmä školský 

informačný systém edupage, ktorej elektronické prostredie nám umožnilo komunikovať so 

žiakmi na rôznych úrovniach. Zadávali sme žiakom úlohy, testy, písomky. Výhodou bola spätná 

väzba od žiakov, ktorí spolupracujú a na základe otázok za učivom, sme dokázli vyhodnotiť 

porozumenie učivu. Využívali sa však aj iné platformy. Učitelia sa zúčastnili webinára o využití 

Microsoft teams a office 365 a následne sme MS Teams využívali pri vyučovaní.  Učitelia 

nakrúcali videá Dôležitou súčasťou vyučovania v podmienkach našej školy je aj odborný 

výcvik. Žiaci doma pracovali samostatne na rôznych projektoch, vytvárali libretá, jedálne 

lístky, nové receptúry. Žiaci v rámci dištančného vzdelávania spolupracovali. Vyučovania sa 

zo subjektívnych dôvodov nezúčastňovali dvaja žiaci, ktorí v auguste úspešne vykonali 

nariadené komisionálne skúšky. 

Z dôvodu mimoriadnej situácie prebehli maturitné aj záverečné skúšky administratívne. 

 

Neoddeliteľnou súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ 

hotelová v Hornom Smokovci za školský rok sú tieto prílohy: 

 

Príloha č. 1 - Rozpis upraveného rozpočtu za rok 2019 

Príloha č. 2 - Výkaz k Správe o hospodárení za rok 2019 

Príloha č. 3 - Komentár k Výkazu k Správe o hospodárení za rok 2019 

Príloha č. 4 - Ročná účtovná závierka za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prerokovanie Správy o výchovne – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ hotelová 

Horný Smokovec za školský rok 2019/2020 

v Pedagogickej rade SOŠ hotelová v Hornom Smokovci, Vysoké Tatry  : 

 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ  Horný Smokovec, bola 

prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rady  školy dňa 28.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

.................................................. 

                                                                                       PaedDr. Pavol Hudáček 

                                                                                       riaditeľ SOŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie Rady školy pri Strednej odbornej škole hotelovej v Hornom Smokovci, Vysoké 

Tatry, k  Správe o výchovno – vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ hotelová Horný 

Smokovec 26  za školský rok 2019/2020 : 

 

 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v SOŠ hotelová Horný Smokovec 

26, bola predložená na rokovanie rady  školy dňa 06.10.2020.   

Členovia rady obsah správy berú na vedomie a s obsahom  súhlasia. 

 

 

 

 

 

                                                                                 .................................................. 

                                                                                       Mgr. Zuzana Tӧkӧlyová 

                                                                                        podpredseda Rady školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanovisko zriaďovateľa školy: 

 

 

Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno -

vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v  SOŠ hotelová Horný Smokovec za šk. rok 

2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................... 

PaedDr. Ján Furman 

                                                                                                        vedúci odboru školstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


