
 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V 

ŠTUDIJNOM ODBORE 6323 K HOTELOVÁ AKADÉMIA 

 

Názov a adresa školy Hotelová akadémia 

Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Hotelierstvo 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia  denná 

Popis školského vzdelávacieho programu 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Hotelierstvo v študijnom odbore 6323 K 

hotelová akadémia zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické 

vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je 

organizované formou odborného výcviku v škole, v stredisku praktického vyučovania 

a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Päťročný odbor štúdia je koncipovaný 

homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek obsluhy so všeobecným prehľadom 

o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-

podnikateľských aktivít.  

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy 

a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež 

prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky 

prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového 

hodnotenia sú stanovené každoročne.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a 

kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná 

zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 

V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, 

ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa 

v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež 

oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 

spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, chémie a informatiky, 

ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na 

oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, zloženia a skladovania potravín, výživy, 

stolovania, technológie prípravy pokrmov a pod. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú 

teoretické a praktické zručnosti na úseku obsluhy. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti 

žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej 

orientácie.  



Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 

teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti 

a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné 

učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú 

sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré 

naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. 

Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. 

Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať 

zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného 

vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak 

poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré 

im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie 

metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. 

vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – 

zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, 

verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na 

úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne 

vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Radničnom námestí 1, Spišská Nová 

Ves. Praktická príprava prebieha v 1., 2., 3. ročníku v školských odborných učebniach 

a stredisku praktického vyučovania, Zimná ul. Spišská Nová Ves, praxe sa uskutočňujú 

v hotelových a reštauračných zariadeniach mesta a okolia.  

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 

konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude 

rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho 

rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť 

riešiť problémy a správať sa zodpovedne (umiestnime na chodbách schránku dôvery, 

prostredníctvom ktorej môžu žiaci zadávať otázky, vznášať protesty a pripomienky).  

Školský vzdelávací program Hotelierstvo je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným 

stavom. V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych 

učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie 

špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ 

poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Študijný odbor 6323 6  hotelová 

akadémia nie je vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku 

a sluchu a s vážnym telesným narušením. Pre tento odbor sa vyžaduje zdravotný preukaz.  

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri 

aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné 

vedomosti a zručnosti budú prezentovať na mnohých gastronomických akciách, ktoré 

organizujú súkromní podnikatelia, hotely a veľké gastronomické firmy. Týchto aktivít sa 

zúčastnia aj učitelia všeobecných a odborných predmetov vo funkcii pedagogického dozoru. 

Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov bude ocenená tak zo strany školy, ako 

zo strany zamestnávateľov. Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, športové a iné) 

ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas.  

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne 

na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre 

hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na 



vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, 

konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov 

pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj 

s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany 

svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho 

objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.     

 

 

 

 

 

 

Základné údaje o štúdiu 

Kód a názov študijného odboru: 6323 K  hotelová akadémia 

 

Dĺžka štúdia: 5 rokov 

 

 

Forma štúdia: 

 

denné štúdium pre absolventov základnej školy 

 

 

Nevyhnutné vstupné 

požiadavky na štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací 

predpis o prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:  

 

 

maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom 

vzdelaní:  

 

 

Výučný list 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  

 

 

Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Možnosti pracovného 

uplatnenia absolventa: 

- manažér strednej úrovne v stravovacom a ubytovacom 

zariadení 

- samostatný podnikateľ v hotelových a reštauračných 

službách 

- riadiaci zamestnanec v uzavretých formách spoločného 

stravovania 

- manažér podporných služieb v hotelovom zariadení 

a v ďalších 

  príbuzných službách cestovného ruchu 

Nadväzná odborná príprava 

(ďalšie vzdelávanie):  

možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitných formách 

štúdia a na vysokej škole alebo univerzite 



 

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy 

 

Študijný odbor 6323 K  hotelová akadémia pripravuje absolventov so všeobecno-vzdelávacím 

základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami a návykmi, 

potrebnými pre kvalifikovaný výkon činností v oblasti hotelierstva, reštauračného 

stravovania, v strediskách účelového stravovania a v ďalších príbuzných službách cestovného 

ruchu. 

 

Všeobecné vzdelávanie poskytuje absolventovi všeobecné vzdelanie, ktoré vytvára 

predpoklady pre ľahšiu adaptáciu v praxi. Zároveň umožňuje pokračovať v nadväzných 

formách štúdia, najmä v odboroch so zameraním na oblasti cestovného ruchu. 

Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný tak, aby dotváral odborný 

profil absolventa. 

 

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti 

a praktické zručnosti, prostredníctvom ktorých je schopný poskytovať kvalifikovaný výkon 

odborných činností v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva, reštauračného 

stravovania, stredísk účelového stravovania a v ďalších príbuzných službách cestovného 

ruchu.  

Praktické vyučovanie integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky, rozvíja schopnosti ich 

tvorivého uplatňovania a aplikácie v praxi, schopnosti samostatnej aj kolektívnej práce 

a rýchlej adaptability v príbuzných odboroch.  

Praktická zložka prípravy, ktorá je v tomto odbore posilnená spolu s odbornou zložkou 

vzdelávania, poskytuje žiakovi odborné teoretické vedomosti, praktické zručnosti a návyky. 

Na základe vedomostí a spôsobilostí, nadobudnutých počas štúdia, získa absolvent 

predpoklady pre celoživotné vzdelávanie a ďalší samostatný rozvoj.  

Organizácia výučby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Hotelierstvo v študijnom odbore 6323 K  

hotelová akadémia zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické 

vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy na Radničnom námestí 1 

v Spišskej Novej Vsi..  Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-

vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava 

zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu 

v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného 

styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými 

princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy 

matematiky, chémie a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom 

vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, marketingu, manažmentu, účtovníctva, 

spoločenskej komunikácie, zloženia a skladovania potravín, výživy, stolovania, technológie 

prípravy pokrmov, práva a pod. V rámci praktickej prípravy žiaci získavajú praktické 

zručnosti na úseku obsluhy, prípravy jedál a nápojov a prevádzkovej odbornej praxe. Veľký 

dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych 

vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou cvičení v škole, v stredisku praktického 

vyučovania a prevádzkovej praxe priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Praktická 

príprava prebieha v 1.,2.,a 3. ročníku v školských odborných učebniach a na   praktického 

vyučovania Zimná ulica v Spišskej Novej Vsi a v reštauračných a ubytovacích zariadeniach 



v meste a okolí, ktoré sú našími kmeňovými partnermi. Tieto zariadenia sú základom 

odbornej prípravy žiakov v tomto študijnom odbore. Prevádzkové podmienky zariadení 

umožnia žiakom podieľať sa na výrobe a distribúcii pokrmov pre školské a podnikové 

stravovanie, hotových a minútkových jedál pre širokú verejnosť vrátane bežnej 

a príležitostnej obsluhy pri rôznych gastronomických akciách a medzinárodných aktivitách 

školy. Pri zabezpečovaní stravovania pre verejnosť si žiaci osvojujú potrebné návyky 

v komunikácii s hosťami a klientmi, prijímaní objednávok, servírovaní, vyúčtovaní 

a upratovaní po hosťoch. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských 

akciách buď v reštauráciách pri komerčných objednávkach alebo v rámci praktických 

laboratórnych cvičení. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili 

a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  

Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod dozorom  odborných učiteľov. Žiaci majú možnosť 

vyskúšať svoje teoretické a praktické zručnosti priamo v styku s klientmi buď v hotelových 

a reštauračných zariadeniach alebo v škole na rôznych akciách . Takéto podujatia sú pre 

žiakov veľmi lákavé, motivujúce a inšpirujúce. Realizujeme spoločenské akcie pri príležitosti 

organizovania rôznych domácich a zahraničných seminárov a sympózií,  športových stretnutí, 

spoločenských akcií. Prax máme zabezpečenú zmluvnými vzťahmi s fyzickými 

a právnickými osobami. Žiaci v priebehu štúdia sa dostanú na rôzne pracoviská a strediská.  

Päťročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy stredného 

manažmentu so všeobecným prehľadom o celej oblasti hotelierstva a cestovného ruchu a so 

základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít. Študijný odbor 6323 

K  hotelová akadémia  integruje teoretickú a praktickú prípravu. 

Po treťom ročníku sa môžu zúčastniť praxe v zahraničí, ktorú zabezpečuje prostredníctvom 

agentúr škola. 

Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými 

pokynmi MŠ SR.  

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného 

plánu.  

Zdravotné požiadavky na žiaka 

Na prijatie do študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia môžu byť prijatí uchádzači 

s dobrým zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha 

hrubej a jemnej motoriky), 

 prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia 

chrbtice, ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier), 

 prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami 

(varixy), 

 prognosticky závažným ochorením kože horných končatín, 

 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických 

syndrómov a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby, 

 prognosticky závažnými ochoreniami oka, a sluchu, 

 endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  

 chronickými chorobami pečene. 



Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný 

zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový 

lekár, v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho 

zabezpečenia.   

 

Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej 

a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych 

a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov 

a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu 

konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia 

doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom 

a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred 

pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii 

s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž 

organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojími podmienkami požiadavkám stanovených 

v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských 

zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie 

činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. 

Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať 

zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi 

predpismi a s technologickými postupmi, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 

predpisom, 

 používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne 

dozoru nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, 

ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí 

zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť 

v prípade porušenia BOZP, 

 práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 

pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská 

obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického 

vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.  

 

 Podmienky ukončovania štúdia, doklad o získanom vzdelaní  

 

Úplné stredné odborné vzdelanie, ak úspešne ukončil posledný ročník najmenej štvorročného 

a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, 

ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí, 



zručností a kompetencií žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek, 

ktoré sú zároveň vzdelávacími štandardmi tohto štátneho vzdelávacieho programu. 

Maturitná skúška sa skladá z internej a externej časti. Externá časť maturitnej skúšky sa koná 

cez písomný test. Interná časť maturitnej skúšky sa koná  formou písomnou, ústnou, 

praktickou, predvedením komplexnej úlohy, obhajoby komplexnej odbornej práce alebo 

projektu, popr. úspešnej súťažnej práce, realizácie a obhajoby experimentu alebo 

kombináciou rôznych foriem. 

Odborná zložka maturitnej skúšky sa člení na teoretickú a praktickú časť. Maturitná skúška sa 

koná v riadnom alebo mimoriadnom skúšobnom období v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Maturitnú skúšku žiak koná pred predmetovou maturitnou komisiou. 

Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu alebo percentom 

úspešnosti. Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil maturitnú skúšku zo 

všetkých predmetov maturitnej skúšky. Dokladom o získanom vzdelaní a zároveň o získanej 

kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške. 

V študijných odboroch, v ktorých žiaci absolvujú najmenej 1 400 vyučovacích hodín 

praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1 200 vyučovacích hodín  tvorí odborný výcvik 

alebo odborná prax, je dokladom o získanej kvalifikácii výučný list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6323 K  HOTELOVÁ AKADÉMIA 

 

Škola (názov, adresa) Hotelová akadémia, Radničné námestie 1,  

052 01 Spišská Nová Ves 

Názov ŠkVP                      Hotelierstvo 

Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby  

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia    

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v 

ročníku 

 1. 2. 3. 4. 5. 

Všeobecné vzdelávanie           

58+12*+4*=74 

21,5 15,5 11,5 13,5 12 

Jazyk a komunikácia                          

30h+16*=46 

     

slovenský jazyk a literatúra  3 3 3 3 3 

prvý cudzí jazyk      3 3 3 3 3 

druhý cudzí jazyk      3*  3* 2* 2*  2* 

komunikácia v  cudzom jazyku   - - -  2*  2* 

Človek a hodnoty 2h.      

etická výchova/náboženská výchova    1/1 1/1 - - - 

Človek a spoločnosť 5h.      

dejepis 2 1 - - - 

občianska náuka 1 1 - - - 

Človek a príroda                                 

3h. 

     

chémia 1 - - - - 

biológia 2 - - - - 

geografia -     

Matematika a práca 

s informáciami                     8h.  

     

matematika  1,5 1,5 1,5 1,5 - 

informatika   e 2/2 - - - - 

Zdravie a pohyb                                

10h. 

     

telesná  a športová výchova   2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

      

Odborné vzdelávanie        74h. /93/ 11,5 17,5 22 20 21 

Teoretické vzdelávanie     30h. / 35/ 3,5 3,5 5 10 12 

Praktická príprava           44h. / 58/ 8  14     17 10 9 

29  



Disponibilné hodiny     33h.=16+17      

      

ekonomika 1 2 2 2 2 

právo - - - - 2 

hotelový a gastronomický 

manažment  e) 

- - 2 3 5/5 

marketing  - - - 1 2 

účtovníctvo a dane e) - - 2/2 2/2 3/3 

sociálna  komunikácia    - - - 2 - 

administratíva a korešpondencia e) - 2/2 2/2 - - 

geografia cestovného ruchu - 1 1 2 - 

aplikovaná informatika  e)  2/2 1/1 2/2 1/1 

úvod do sveta práce  - - - - 1 

osobné financie     1/1 

spotrebiteľská výchova     1 

výchova k podnikaniu     1 

potraviny a výživa 2 1 - - - 

technika obsluhy    e) 3/3 4/4 4/4 - - 

technológia prípravy pokrmov e)   5,5/5 5,5/5 3/3 - - 

prax   - - 5 6 2 

Spolu  33 33 33,5 33,5 33 

 min.165, celkovo 167 hodín za 

štúdium 

     

Účelové kurzy/učivo    - - 

Kurz pohybových aktivít v prírode 15-25 15-25    

Kurz na ochranu života a zdravia    18-30   

Účelové cvičenia 12 12    

Maturitná skúška      

 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

a) Trieda sa delí na skupiny  podľa potrieb a podmienok školy. 

b) Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, francúzsky, nemecký, ruský alebo 

španielsky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa realizuje minimálne v rozsahu 

3 týždenných vyučovacích hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa vyučuje 

ako povinne voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín 

minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. ročníku 

a minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. a 4. ročníku. 

c) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova 

podľa záujmu žiakov. Na vyučovanie etickej výchovy a náboženskej 

výchovy sa vytvárajú skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa 

klasifikujú v súlade s Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl  

d) Predmet telesná a športová výchova sa vyučuje v dvojhodinových blokoch. 

Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný výchovno-výcvikový kurz 

v prvom alebo druhom ročníku. 



e) Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1.,2.,3.,a 4. ročníku v rozsahu 33 

týždňov, v 5. ročníku 30 týždňov . Časová rezerva sa využije na opakovanie 

a doplnenie učiva, na kurz ochrany života a zdravia a kurzy pohybových 

aktivít v prírode, exkurzie, odbornú prax a v poslednom ročníku na 

absolvovanie maturitnej skúšky. Do celkového počtu hodín za štúdium sa 

počíta priemer 32 týždňov. 

f) Predmet má charakter cvičení. 

g) Disponibilné hodiny sú použité na modifikáciu učebného plánu a súčasne na 

vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole a sú rozdelené na 

jednotlivé vzdelávacie oblasti na základe vlastnej koncepcie výchovy 

a vzdelávania školy, zohľadňujúc záujmy žiakov a ich rodičov ako aj 

priestorové a personálne podmienky školy. Rozširujúce hodiny posilňujú 

profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky 

a prijímacie konanie na ďalšie štúdium. Ďalej umožňujú efektívne využitie 

medzipredmetových poznatkov na vyššej úrovni. Disponibilné hodiny sú 

použité na posilnenie hodinovej dotácie povinných predmetov a na zaradenie 

ďalších  predmetov uvedených v učebnom pláne. 

h) Predmet prax sa realizuje v súlade s Výkladom hlavných foriem praktického 

vyučovania na stredných školách a odborných učilištiach, schváleného MŠV 

SR dňa 15. decembra 1994 pod č. 5651/1994-212 (ďalej len Výklad). Je 

samostatným vyučovacím predmetom. Člení sa na učebnú a odbornú prax. 

Učebnú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením učiteľa, a odbornú 

prax pod priamym vedením prevádzkových pracovníkov – inštruktorov. 

Obsahom odbornej praxe v druhom a treťom ročníku je učivo predmetov 

technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov, v štvrtom a piatom 

ročníku učivo predmetu hotelový a gastronomický manažment. V čase 

prázdnin a vo voľných dňoch žiaci 2.,3. a 4. ročníka povinne absolvujú 

ďalšie 4 týždne odbornej (prázdninovej) praxe, ktoré sú podmienkou postupu 

do vyššieho ročníka. 

i) Súčasťou vyučovania odbornej praxe je týždenný pobyt v Centre odborného 

vzdelávania Viničky.   

j) Vo vzdelávacej oblasti „Človek a príroda „ sa vyučujú predmety chémia, 

biológia a geografia. 

k) Súčasťou  výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl je kurz na ochranu 

života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu života 

a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom : riešenie 

mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb 

v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Kurz ochrany života 

a zdravia  je organizovaný v 3. ročníku a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 

dní pri realizácii internátnou formou.. Kurz je súčasťou plánu práce školy. 

Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. 

Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín 

v každom polroku školského roka. Kurz pohybových aktivít v prírode sa 

koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 

vyučovacích hodín. Organizuje sa v 1. ročníku ( so zameraním na zimné 

športy) a v 2. ročníku štúdia ( so zameraním na letné športy) 

l) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dní v školskom roku) na 

prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom 

vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich 



absolvovanie je podmienkou pre možnosť absolvovať sprievodcovský kurz 

a získať medzinárodný certifikát sprievodcu cestovného ruchu, ktorý 

nadobúda účinnosť po získaní maturitného vysvedčenia. Ich rozsah a obsah 

schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich 

učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. 

Organizácia exkurzií musí byť v súlade so Smernicami. 

m) Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a starostlivosti o životné prostredie. 

n) Vyučujúci v jednotlivých predmetoch vedú žiakov k dodržiavaniu ľudských 

práv, uplatňujú prvky environmentálnej výchovy, poukazujú na dôsledky 

a nebezpečenstvo  drog a ostatných návykových látok, všetkých foriem 

sebadeštrukcie, prejavov agresivity a porušovania zákonov, vedú 

k odmietaniu všetkých foriem nenávisti, rasovej neznášanlivosti, 

nacionalizmu a xenofóbie, vedú k aktívnemu občianstvu, ochrane zdravia a 

vytvárajú podmienky pre voľnočasové aktivity.  

o) Neoddeliteľnou súčasťou učebného plánu sú prílohy, v ktorých sú uvedené 

učebné osnovy a tematické plány vyučovacích   predmetov. 

p) Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní 

viacerých predmetov, avšak kľúčové postavenie majú povinné – voliteľné 

predmety etická výchova a náboženská výchova v 1. a 2. ročníku. Význam 

pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu  majú aj ďalšie predmety, najmä 

občianska náuka a biológia a  mimovyučovacie výchovno-vzdelávacie  

aktivity triednych učiteľov so žiakmi. Vedenie školy v spolupráci 

s kontaktným učiteľom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese. 

q) Povinné aj povinne voliteľné predmety sa  klasifikujú v súlade s metodickým 

pokynom č. 21/2011  na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl 

a schválenými internými podmienkami pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov . 

r) Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje 

všeobecný lekár pre deti a dorast. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

platia rovnaké ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, 

kompetencie sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so 

zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky 

zodpovedali profilu absolventa. Podmienky vzdelávania žiakov škola 

prispôsobuje druhu zdravotného znevýhodnenia. Pre študijný odbor hotelová 

akadémia sa vyžaduje dobrý zdravotný stav s nenarušenou pohyblivosťou, 

vyžaduje sa zdravotný preukaz. Študijný odbor nie je vhodný pre uchádzačov 

s mentálnym postihnutím, vhodnosť odboru pre žiakov s dyslexiou, 

dysgrafiou a dyskalkúliou škola zvažuje podľa stupňa postihnutia. 

s) Podľa §2, odst.9, Ministerstva školstva SR č. 282/2009 Z.z. o stredných 

školách a podľa jej prílohy č.5 je študijný odbor 6323 6 hotelová akadémia 

s platnosťou od 1. septembra 2009 zaradený do zoznamu študijných odborov 

stredných odborných škôl, v ktorých sa vydáva okrem vysvedčenia 

o maturitnej skúške aj výučný list. Po absolvovaní najmenej 1400 

vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 

vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik, sa žiakovi okrem vysvedčenia 

o maturitnej skúške vydáva  aj výučný list s číselným kódom a názvom 6323 

K hotelová akadémia.  



 

PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6323 K  HOTELOVÁ AKADÉMIA 

Charakteristika absolventa 

 

Absolvent študijného odboru 6323 K hotelová akadémia je kvalifikovaný 

stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, 

schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských 

subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní. Je schopný samostatne podnikať 

v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce, súvisiace s riadením 

a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného 

stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania. Je schopný vykonávať 

ekonomické činnosti, spojené so získaním a spracovaním informácií v oblasti poskytovania 

služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia administratívy, účtovníctva 

a rozvojových programov hotelierstva, vo svojej práci uplatňuje výsledky prieskumu trhu 

a regionálnych špecifík. Ovláda a využíva informačno-komunikačné technológie, základy 

hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie, dokáže zostaviť ponuku produktov 

a aplikovať nástroje marketingu pri realizácii podnikateľských zámerov. Pre kvalifikované 

vykonávanie uvedených činností využíva nevyhnutné všeobecné vzdelanie, je dostatočne 

adaptabilný v príbuzných odboroch činností, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané 

vedomosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva, je schopný pracovať 

samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom ďalšej odbornej literatúry, zaujíma sa 

o vývojové trendy v odbore z globálneho i regionálneho hľadiska. Absolvent vie používať 

racionálne metódy práce, konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi 

normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je pripravený na 

okamžitý vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie 

oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v príbuzných 

odboroch pomaturitného štúdia a v štúdiu na vysokej škole. Uvedomuje si, že pre 

plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj dobrá telesná zdatnosť, dobrý 

zdravotný stav, požadovaná kultúra jednania, spoločenského vystupovania a kultivovaného 

správania sa, dobré komunikačné schopnosti v materinskom jazyku a v 2 cudzích jazykoch. 

Absolvent tohto študijného odboru je dostatočne flexibilný, tvorivý, vie sa rýchlo adaptovať 

na meniace sa podmienky a situáciu na trhu práce a na zmenené sociálne podmienky. 

 

Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky: 

 

Absolvent pozná/má: 

- širokú slovnú zásobu a dobrú vyjadrovaciu schopnosť v komunikatívnych situáciách 

v ústnom a písomnom styku; 

- znalosť slovenskej a svetovej literatúry; 

- dobrú znalosť slovenského pravopisu a gramatiky;  

- prehľad o dejinách slovenského národa a o svetových dejinách;  

- znalosť dvoch cudzích jazykov na úrovni, ktorá umožňuje plynulú jazykovú 

komunikáciu s cudzincami a používanie odborného jazyka pri vykonávaní profesie 

ako aj v štúdiu zahraničnej odbornej literatúry; 

- znalosti zo stredoškolskej matematiky a informatiky;  

- základy stredoškolskej chémie; 

- chemické látky a chemicko-fyzikálne procesy a ich význam pre prax; 

- základy etiky, psychológie, sociológie a medziľudskej komunikácie; 



- základy ekologických zákonitostí v prostredí a integrácie človeka a prostredia; 

- dobrý vzťah k telesnej kultúre a pohybovým aktivitám, uplatňuje zásady zdravého 

spôsobu života, nielen pre vlastný fyzický potenciál, ale aj pre organizovanie 

a riadenie pohybového programu pre záujmové skupiny ľudí v hotelovom zariadení 

v rámci podporných služieb; 

- postoje na požadovanej úrovni, orientované na schopnosť prispôsobiť sa klientom 

z rôznych  sociálnych prostredí. 

 

V oblasti odborného vzdelania: 

 

Požadované vedomosti 

 

             Absolvent pozná/má: 

- základné ekonomické pojmy a kategórie, princípy, nástroje a zákonitosti fungovania 

ekonomických zákonov; 

- štruktúru národného hospodárstva a charakteristiku jeho odvetví; 

- základné metódy a spôsoby riadenia ekonomických procesov a možnosti ich využitia 

v podnikateľskej činnosti; 

- ekonomické, organizačné a právne formy a legislatívne podmienky podnikania 

v hotelierstve, spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu; 

- zásady prípravy podnikateľského plánu a rozvoja podnikateľských činností 

v podmienkach trhovej ekonomiky, princípy práce v rámci projektov; 

- podstatu a princípy finančného hospodárenia, možnosti financovania podnikateľského 

subjektu v hotelových, gastronomických a ubytovacích zariadeniach, v cestovných 

kanceláriách a informačných agentúrach a príbuzných podnikoch cestovného ruchu; 

- základné poznatky o daňovej sústave a zásadách zdaňovania; 

- základy účtovníctva; 

- organizačnú štruktúru riadenia rozvoja hotelierstva v jednotlivých regiónoch SR, 

činnosť organizácií tretieho sektora, orientovaných na rozvoj hotelierstva, 

- poznatky o možnostiach využívania informačno-komunikačných technológií 

a internetu v riadiacej činnosti; 

- zásady manažmentu a personalistiky, princípy a úlohy personálneho manažmentu, 

riadenie na rôznych úsekoch hospodárskej činnosti; 

- význam a metódy marketingu a public relations; 

- základné právne normy a legislatívu v oblasti ekonomiky, obchodných vzťahov 

a zmlúv; 

- zásady spoločenského správania, spoločenský protokol, diplomatický protokol; 

- metódy a formy komunikácie s klientmi v rôznych oblastiach činnosti výkonu práce aj 

v cudzom jazyku; 

- skladbu ľudského tela, základy hygieny, psychohygieny;  

- základy výživy ľudí a zásady správneho spôsobu života; 

- zásady správneho stolovania a uplatňovania nových trendov v stolovaní; 

- techniku jednoduchej a zložitej obsluhy a stolovania pri bežnom stolovaní a pri 

slávnostných gastronomických príležitostiach; 

- chemické zloženie potravín, princípy technológie výroby a spracovania; 

- základné druhy potravín a surovín a ich vhodnosť pre zdravie ľudí; 

- princípy a technologické postupy prípravy pokrmov podľa všeobecných záväzných 

receptúr a jednotlivo schválených receptúr; 

- modernú gastronomickú techniku, nové technológie a zásady ich používania; 



- zásady dispozičného riešenia skladovacích, výrobných, odbytových, ubytovacích 

a pomocných zariadení; 

- zásady organizovania animačných aktivít a poskytovania kongresových služieb; 

- základy z geografie a cestovného ruchu; 

- zásady a pravidlá vyhotovovania hospodárskych písomností po vecnej, štylistickej, 

gramatickej a formálnej stránke vo vyučovacom jazyku a v 2 cudzích jazykoch; 

- zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, hygienické predpisy a HACCP; 

- zásady ochrany a tvorby životného prostredia; 

- nevyhnutnosť a dôležitosť rozvoja telesnej kultúry a športovania, osobnej hygieny 

a správnej životosprávy v aplikácii na prácu s hotelovým hosťom; 

- vedomosti z medzinárodnej gastronómie; 

- vedomosti z oblasti prípravy jedál a prípravy nápojov. 

 

Požadované zručnosti 

 

Absolvent vie: 

- riadiť a vykonávať komplex technicko-hospodárskych činností v malom a stredne 

veľkom podnikateľskom subjekte; 

- získavať, spracúvať a využívať ekonomické informácie; 

- vykonávať účtovné, zásobovacie a odbytové operácie v podniku, viesť účtovníctvo 

malých podnikateľských subjektov; 

- vypracúvať a viesť agendu malého a stredne veľkého podnikateľského subjektu 

vrátane mzdovej a personálnej agendy; 

- založiť a viesť skladovú evidenciu; 

- založiť a viesť prevádzkovú a finančnú evidenciu na úseku príjmu hostí v ubytovacom 

zariadení, ubytovať hostí, komunikovať s hosťami aj v cudzom jazyku; 

- aktívne využívať v organizačnej a riadiacej práci a pri vedení agendy informačno-

komunikačné technológie;  

- komunikovať s obchodnými, bankovými a ďalšími partnermi, vrátane zahraničných, 

s verejnosťou, sociálnymi partnermi, orgánmi štátnej správy a samosprávy; 

- spracúvať a viesť dokumentáciu z rokovaní, pre platobný a zúčtovací styk 

s obchodnými partnermi a peňažnými ústavmi; 

- spracovať finančnú analýzu a viesť predpísanú štatistickú evidenciu; 

- orientovať sa v základných právnych normách a predpisoch a všeobecne platných 

nariadeniach (Obchodný zákonník Živnostenský zákon, Zákonník práce, daňové 

zákony a iné..) a uplatňovať ich v praxi; 

- vykonávať všetky administratívne práce podniku - prevádzkového, ekonomického, 

finančného, personálneho a mzdového charakteru; 

- používať normalizovanú úpravu písomností - vecne, štylisticky, gramaticky a formálne 

aj v cudzom jazyku; 

- pracovať na užívateľskej úrovni s počítačom, s prostriedkami spojovacej a záznamovej 

techniky, kancelárskej a reprografickej techniky; 

-  uplatňovať hygienické predpisy, zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci 

a normy HACCP; 

- vypracovať a realizovať marketingovú koncepciu v podmienkach malého a stredného 

podnikateľského subjektu, vykonať prieskum trhu; 

- posúdiť finančné, právne a ďalšie dôsledky podnikania; 

- vypracovať receptúry, normovať jedlá a nápoje a kalkulovať ceny; 

- zostaviť jedálny lístok, vrátane jeho jazykových mutácií; 



- pripraviť rôzne druhy jedál a nápojov tradičnými aj progresívnymi technologickými 

postupmi; 

- senzoricky hodnotiť kvalitu potravín a pripravených jedál a posúdiť ich výživovú 

hodnotu;  

- prijať objednávku, organizačne zabezpečiť a vyúčtovať rôzne druhy gastronomických 

podujatí; 

- vykonať jednoduchú a zložitú formu obsluhy a podporiť zážitkovú gastronómiu; 

- pripraviť a zabezpečiť servírovanie jedál v špeciálnych podmienkach - lietadlo, loď, 

vlak - v podmienkach simulovaného zariadenia; 

- použiť moderné reštauračné programy a rezervačné systémy v oblasti hotelového 

a reštauračného zariadenia. 

 

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

 

            Absolvent sa vyznačuje: 

- schopnosťou prijímať nové poznatky vzhľadom na vývojové trendy a záujmom 

o celoživotné vzdelávanie; 

- presným, logickým, kreatívnym a flexibilným myslením; 

- schopnosťou pracovať samostatne aj v tíme, s osobnou zodpovednosťou za výsledok 

práce, schopnosťou pracovať v multikulturálnom prostredí; 

- zodpovedným prístupom k vyhodnocovaniu informácii, k rozvíjaniu úrovne 

environmentálneho vedomia;  

- toleranciou a ohľaduplným správaním, zvládaním záťažových situácií; 

- sebadôverou, sociabilitou, integritou, sebareflexiou; 

- aktívnym ovládaním jednoduchých pohybov pri zvládnutí profesie. 


