
 

Charakteristika absolventa študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 
  

Dĺžka štúdia    5 rokov 

Forma štúdia    denná 

Nevyhnutné vstupné požiadavky  - podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací  

na štúdium      predpis o prijímacom konaní na stredné školy 

     - zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium. 

Spôsob ukončenia štúdia:    Maturitná skúška 

Doklad o získanom stupni    Vysvedčenie o maturitnej skúške 

 vzdelania     

Doklad o získanej kvalifikácii   Vysvedčenie o maturitnej skúške, Výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania    Úplné stredné odborné vzdelanie   ISCED 3A 

Možnosti pracovného uplatnenia    hotelový a gastronomický manažér, 

absolventa 
   prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania, ako radový  
   ekonomický pracovník, manažér strednej úrovne 

     súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu 

  
   a spoločného stravovania  
   kuchár, čašník, servírka 

Možnosti ďalšieho štúdia    Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého alebo druhého 

    stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy 

     zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie 
 

 
Štúdium vo vzdelávacom programe 6323 K hotelová akadémia je súvislé 5-ročné štúdium 
končiace maturitnou skúškou. Jeho absolventi môžu získať aj výučný list. Podmienky získania 
sú dané aktuálne platnou legislatívou. Odbornosť a zručnosti potrebné pre naplnenie 
podmienok získava žiak na predmetoch Technika obsluhy, Technológia prípravy pokrmov, 
Odborný výcvik. Žiaci počas štúdia absolvujú súvislý  odborný výcvik v trvaní dvoch až šiestich 
týždňov počas školského roka a 4 týždňov po jeho skončení v druhom, treťom a štvrtom 
ročníku. Jeho absolvovanie v minimálnom rozsahu 1400 hodín je podmienkou na získanie 
výučného listu. Prípravu na manažérske pozície získavajú prostredníctvom predmetov 
Hotelový a gastronomický manažment, Ekonomika, Účtovníctvo, Marketing a Geografia 
cestovného ruchu. Právne vedomie získavajú žiaci v predmete Právna náuka.  
 
Počas teoretického vyučovania zvládnu žiaci aj základy komunikácie na hodinách Slovenského 
jazyka a literatúry a dvoch cudzích jazykov. Možnosť maturovať v dvoch cudzích jazykoch je 
dobrým predpokladom pre súčasné nároky kladené na komunikáciu v hotelových a 
gastronomických službách. Profesijné zručnosti v odbore a v cudzích jazykoch majú možnosť 
získavať absolvovaním letnej odbornej praxe v zahraničných i domácich hotelových a 
gastronomických prevádzkach. Domáca i zahraničná klientela kladie vysoké požiadavky na 
spoločenské a odborné vystupovanie našich absolventov. Profesionalitu vystupovania a 
odbornosti získavajú skĺbením poznatkov z odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov.  
Ďalšie všeobecnovzdelávacie predmety im umožňujú získať a rozvinúť všeobecné 
kompetencie v oblasti spoločenskej, prírodovednej, informatickej aj matematickej. Obsahový 
štandard všetkých predmetov zohľadňuje požiadavky environmentálnej výchovy a ekológie.  
 



Štúdium v danom odbore končí vykonaním maturitnej skúšky v súlade s platnou legislatívou. 
Dokladom o úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je Maturitné vysvedčenie, Výučný list a 
Dodatok k maturitnému vysvedčeniu. Dodatok k maturitnému vysvedčeniu obsahuje dotácie 
hodín, ktoré žiak absolvoval v rámci teórie a praktickej prípravy počas celého štúdia. (Zákon č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Vyhláška č. 318/2008 o ukončovaní 
štúdia na stredných školách a ich novelách. 
 


