
Školský internát, M. Rázusa 61, 984 01  Lučenec 
ako súčasť Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy 

Zvolenská cesta 83, 984 01  Lučenec 
 

 

Školský internát sa nachádza na ulici M. Rázusa 61, Lučenec (biela výšková budova pri firme 

Cesty mosty) na 4. – 5. poschodí. V budove školy na 1. – 3. poschodí prebieha teoretické 

vyučovanie odborov hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, kynológia agropodnikanie: 

farmárstvo, chov koní a jazdectvo.  
 

Na 4. a 5. poschodí sa nachádza školský internát.  

Ubytovaciu časť tvoria bunky. V každej bunke sa nachádzajú 2 izby (každá izba má dve 

lôžka),  chodbička – so samostatným WC, sprchovacím kútom a umývadlom. Izby a všetky 

priestory v ŠI sú pripojené na wifi. 

Na 4. poschodí je pre ubytovaných žiakov zriadená počítačová miestnosť s 2 počítačmi 

pripojenými na internet a kuchynka s príslušenstvom - chladnička, sporák, mikrovlnná rúra, 

rýchlovarná kanvica a pod. 
 

Na 5. poschodí je spoločenská miestnosť s TV prijímačom, DVD, elektronické šipky, 

futbalový stôl, spoločenské hry ...  

Na prízemí budovy je zriadená posilňovňa pre žiakov ŠI. Za budovou ŠI sa nachádza ihrisko, 

ktoré slúži žiakom ŠI pri športovej činnosti. 
 

Žiakom ŠI sa poskytuje celodenná strava (raňajky, obedy a večere) v školskej výdajni – 

jedálni, umiestnenej na prízemí budovy. Platby za stravovanie: 4,62 €/deň (v tom raňajky, 

obed, večera). 

Platby za ubytovanie - mesačne 25 €.  

Počas pobytu v ŠI sa žiak riadi podmienkami stanovenými Školským poriadkom v ŠI. 

 

Poslaním školského internátu (mimoškolskej výchovy) je nahrádzať rodinnú výchovu počas 

ubytovania v ŠI, preto sa v školskom internáte snažíme o vytváranie atmosféry rodinného 

prostredia. 

Žiakov ubytovaných v ŠI podporujeme realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú, aj 

pomocou zriadených krúžkov v popoludňajších hodinách:  

Športové aktivity – vedie vychovávateľ Mgr. Šuhaj – aktívny relax v telocvični školy, posilňovňa, 

stolný tenis, pravidelná návšteva bowlingu a rôzne iné športové aktivity, aj pasívne - napr.  

návšteva hokejového zápasu v Detve, basketbalového zápasu v Aréne Lučenec ... 

Konverzácia v ANJ vo voľnom čase – vedie vychovávateľ PhDr. Karásek - motivovanie žiakov 

v učení sa cudzieho jazyka prostredníctvom rôznych aktivít v prostredí mimo školy, rozvíjanie 

schopností u žiakov objavovať nové komunikačné zručnosti a dodržiavať správnu výslovnosť 

Učíme sa piecť – vedie vychovávateľka Bc. Karáseková – v kuchynke ŠI sa pečú rôzne koláčiky, 

sladké jedlá od najjednoduchších receptov po zložitejšie a potom sa hostí celé osadenstvo 

školského internátu. Vládne tu plne rodinná atmosféra, medzi dievčatami vznikajú nové 

priateľstvá, z dievčat sa stávajú šikovné gazdinky ... 

 

V školskom internáte sa snažíme žiakom vytvoriť podmienky na prípravu na vyučovanie, 

sebarealizáciu a aktívny oddych, taktiež poskytovať priestor pre relax a oddych. Študentov 

maximálne podporujeme v utváraní a formovaní priateľských vzťahov, pomáhame s riešením 

rôznych problémov „dospievania“, učíme efektívne fungovať v rámci väčšieho kolektívu. Alfou 

a omegou je neustála komunikácia vychovávateľov so žiakmi ubytovanými v školskom internáte. 
 


