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Svidník je modernou školou, ktorá
poskytuje základné a úplné stredné odborné vzdelanie.
Organizačná zlož-
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Obchodná

akadémia poskytuje odbornú prípravu v dvoch študijných odboroch – obchodná akadémia (štvorročné štúdium ukončené maturitou) a hotelová akadémia (päťročné štúdium, po ukončení absolventi získavajú maturitné vysvedčenie a výučný list). Škola umožňuje žiakom získavať
a zdokonaľovať svoje zručnosti, schopnosti a kompetencie využívaním najnovšej
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didaktickej techniky, inovatívnych metód vyučovania, didaktických hier, praktického
nácviku, aplikovaním teórie do praxe v cvičnej firme, študentskej spoločnosti či cestovnej kancelárii.
Okrem poskytovania kvalitného vzdelávania – všeobecného a odborného zamerania – škola vytvára veľmi dobré podmienky na mimoškolské aktivity. O tom svedčia
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naše výsledky na predmetových olympiádach a súťažiach, absolvovanie rôznych kurzov – barmanského, callebaut (úprava belgickej čokolády), kurz baristiky (príprava
kávy), carving fruitu (umelecké vyrezávanie ovocia a zeleniny), pernikársky, absolvovanie štátnej skúšky v písaní na PC a úpravy korešpondencie. Rekonštruované telocvične, nová posilňovňa a multifunkčné ihrisko, bohaté spektrum športového náradia
sú využívané na športové aktivity v rámci krúžkov Školského športového klubu
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a Centra talentovanej mládeže so zameraním na volejbal. V rámci zahraničných praxí
(Cyprus, Grécko, Kréta, Rhodos, Rakúsko, Nemecko, Taliansko) a v rámci realizácie
medzinárodných projektov žiaci majú možnosť spoznať krajiny Európy a zdokonaliť
sa v cudzích jazykoch.
Spojená škola vo Svidníku predstavuje modernú inštitúciu, ktorá má všetky predpoklady úspešne pokračovať vo svojom poslaní, a ktorá má dôstojné miesto v sieti
škôl na Slovensku.
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Obchodná
- 4-ročné denné štúdium pre absolventov ZŠ
Absolvent v odbore obchodná akadémia bude stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným pre výkon obchodno podnikateľských a administratívnych činností :








vo výrobných podnikoch
v obchode
v bankovníctve
v daňovníctve
v štátnej správe
v samospráve
Absolvent študijného odboru obchodná akadémia sa zaoberá činnosťami
spojenými s:













nákupom, výrobou a predajom
finančným hospodárením podniku
účtovníctvom
štatistikou
daňovou agendou
personálnou a mzdovou agendou
spracovaním informácií výpočtovou technikou
marketingovými činnosťami
so získavaním a spracovaním i nformácií prostredníctvom výpočtovej
techniky vrátane INTERNETU
sekretárskymi prácami
hospodárskou korešpondenciou vrátane styku so zahraničím
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Škola ponúkajúca kvalitné vzdelanie
„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ
vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje.
Najlepší učiteľ inšpiruje.“
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Život obchodnej akadémie
To nie je len sedenie v laviciach, ale obrovské množstvo mimoškolských aktivít, ktoré vám umožnia nielen
relaxovať, ale aj spoznávať nové krajiny, veci. S nami sa môžete zúčastniť mnohých súťaží. A to nielen
športových, ale aj profesne orientovaných.

Projekt: Mládež a tradície otvárajú hranice
Cieľom podprojektu bol rozvoj cezhraničnej spolupráce regiónov, odstránenie bariér v
medziľudskej komunikácii, nadviazanie osobných kontaktov, realizácia spoločných aktivít,
poznávanie príležitostí na rozvoj malého a stredného podnikania, cestovného ruchu.
Hlavné aktivity boli zamerané na realizáciu workshopu Prehliadka cvičných firiem a študentských
spoločností, účelom ktorého je spoznanie podnikateľského prostredia susedného štátu, účasť na
odbornom vzdelávaní ekonomického zamerania. Kultúrne predstavenie Folklórne ozveny a
výstava ľudových jedál Gastroshow priblížili kultúru a tradície susedných národov, prezentovali aj
moderné trendy v hudobnej tvorbe a gastronómii.
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Projekt: Comenius — IMAGINE
Cieľom projektu IMAGINE je oživenie zabudnutých ľudových tradícií a
ručne vytváraných výrobkov v krajinách zapojených do partnerstva - na
Slovensku, vo Veľkej Británii, Turecku, Španielsku, Litve, Taliansku a
Poľsku. Naši študenti získavajú mimoriadnu príležitosť rozšíriť si znalosti a porozumieť pestrosti kultúry európskych krajín zapojených do projektu IMAGINE.
Každý študent je orientovaný na výskum v oblasti histórie, zber autentických materiálov, ako sú ľudové
piesne, tance, legendy, mýty, rozprávky, čo pomáha vytvoreniu pohľadu študenta na dôležitosť tradícií a
ich vplyvu na súčasné hodnoty mladých ľudí. Je to veľmi prínosné, keďže všetko je založené aj na komunikácii s rodičmi, učiteľmi a staršou generáciou. Zapojenie študentov do tohto projektu, širšie poznanie kultúr a odbornosti zúčastnených krajín môže pomôcť budovať sebavedomie a rozvíjať osobnosť,
pozitívne ovplyvňovať okolie na základe spolupráce a v nemalej miere získať cenné priateľstvá, ktoré
vzniknú pri realizácii tohto projektu.

Pri návšteve Slovenska naši
hostia obdivovali aj krásy
Vysokých Tatier
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Istanbul,
Marijampole,
Svidník, Neapol
sú mestá,
ktoré privítali
účastníkov
projektu
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Športové súťaže
Škola je pravidelným účastníkom športových súťažení v rámci stredných škôl. Je pravidelným organizátorom turnajov vo volejbale, bedmintone a stolnom tenise chlapcov aj dievčat.
Osobitné postavenie má na škole volejbal. Na škole pracuje Centrum talentovanej mládeže (jedno zo štyroch na Slovensku) so zameraním na volejbal. Je partnerom ligového klubu VK Slávia Svidník, pre ktorý
je mládežníckou základňou.
Školský športový klub Centrál zastrešuje predovšetkým stolný tenis a bedminton.
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Medzinárodná prehliadka cvičných firiem
Na škole má táto prehliadka už osemročnú tradíciu. Jej účastníkmi sú cvičné firmy a študentské
spoločností z Prešovského a Košického kraja, ako aj firmy zahraničných partnerov z Poľska a
Ukrajiny. Prezentujú sa aj firmy v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu.
Táto akcia je názornou ukážkou schopností študentov aplikovať teoretické poznatky v praxi,
schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, riešiť problémy, kriticky a samostatne myslieť, kreatívne tvoriť a využívať marketingové nástroje na uplatnenie sa na trhu.

Compfusion, BABY Dream, Pub
Tea, Luigi, Nutrition sú cvičné
firmy pôsobiace na našej škole
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Prezentovanie sa v rámci prehliadky,
konfrontácia s rovesníkmi a s
odbornou verejnosťou
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Keď naše srdcia prehovoria
Okrem vzdelávania sa angažujeme aj v aktivitách zameraných na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.
Adventné dni na našej škole každoročne umocňuje bohatá vianočná výzdoba. Tohto roku bola o
to bohatšia, že študenti IV. HA triedy pripravili rôzne vianočné dobroty, ktoré predávali pod spievajúcim stromčekom za dobrovoľnú cenu. Vianočné dobroty prišli ochutnať všetci žiaci, študenti a
zamestnanci školy, čím každý z nás sa stal dobrovoľným prispievateľom a Dobrým anjelom.
Angažujeme sa v „Študentskej kvapke krvi“, ktorá je zameraná na oslovovanie darcov krvi—
hlavne z radov študentov a mladých ľudí a nesie sa v znamení hesla: "Čas na život". Patríme ku
každoročným spoluorganizátorom celoslovenskej zbierky „Deň narcisov“ pod záštitou Ligy proti
rakovine.

Študentská kvapka krvi

Mikuláš potešil
v nemocnici
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Vianočný anjel
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Absolvent v odbore hotelová akadémia je po päťročnom štúdiu
kvalifikovaný
riešiť
praktické
problémy podnikateľskej praxe v
hotelierstve a v spoločnom stravovaní. Po absolvovaní troch ročníkov a určeného rozsahu 1500
hodín praxe, môžu vykonať dobrovoľnú záverečnú skúšku a získať výučný list v odbore kuchár čašník.
Absolvent v odbore hotelová akadémia má po úspešnom zvládnutí štúdia poznať:



základné ekonomické zákony a kategórie, ekonomické pojmy, princípy, nástroje a
zákonitosti fungovania ekonomických zákonov trhovej ekonomiky
 základné ekonomické zákony a kategórie, ekonomické pojmy, princípy, nástroje a
zákonitosti fungovania ekonomických zákonov trhovej ekonomiky a ekonomiky
zmiešaného typu
 základné metódy a spôsoby riadenia ekonomických procesov a možnosti ich využitia v podnikateľskej činnosti
 charakteristiku, štruktúru a organizáciu riadenia slovenského hospodárstva
 ekonomické, organizačno - právne a legislatívne podmienky podnikateľskej činnosti v hotelierstve a v spoločnom stravovaní
 zásady prípravy podnikateľských plánov a rozvoja podnikateľských činností v
podmienkach trhovej ekonomiky
 spôsoby financovania podnikateľskej činnosti v stravovacích, hotelierskych a ubytovacích službách, zásady zdaňovania
 zásady manažmentu a základy psychológie pre prácu manažéra
 princípy organizácie a riadenia zásobovania, výroby a odbytu v podnikateľských
jednotkách v hotelierstve a v spoločnom stravovaní
 techniku jednoduchej a zložitej obsluhy a stolovania pri bežnom stolovaní a pri
slávnostných gastronomických príležitostiach
princípy a a technologické postupy príprav pokrmov
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Hotelová akadémia

Kurzy pre žiakov hotelovej akadémie
Okrem učiva obsiahnutého v školskom vzdelávacom programe si svoje zručnosti môžu žiaci zvýšiť formou
rôznych kurzov.

Barmanský kurz
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Baristický kurz
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Hotelová akadémia

Súťaže

Carving fruit
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CELLEBAUT na
Danubius Gastro Cup v
Bratislave
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EUROCUP Prešov
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Tatranský kuchár
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Gastroshow
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Študentský ples — baví nás všetkých
Valentínsky ples študentov Spojenej školy vo Svidníku je už tradične prestížnou záležitosťou všetkých
študentov. Pripravuje ho študentská spoločnosť, ktorú tvoria vždy žiaci 3. ročníka a každoročne pripraví nie len zaujímavý program, bohatú tombolu, ale zabezpečí aj vynikajúcu zábavu. Tento ples je príležitosťou pre mladých zmeniť sa na jeden večer na nádherné dámy a serióznych pánov.
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Ponúkame služby verejnosti

Svadby
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PLESY
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RECEPCIE

Spojená škola
Centrálna 464
SVIDNÍK

Telefón: 054 788 20 40
Fax: 054 788 20 40
E-mail:
sekretariat@spojenaskolask.sk

Štúdium ponúkané na Spoje
nej škole:
6317 6 obchodná akadémia
4 - ročný študijný odbor
6323 6 hotelová akadémia
5 – ročný študijný odbor
6445 4 kuchár
4– ročný študijný odbor
6444 4 čašník, servírka
4 – ročný študijný odbor

www.spojenaskolask.sk

Príď medzi nás a
zaraď sa do rodiny
„obchodňákov a hotelákov“
aj TY

