
Príhovor na konci šk. roka 2021/2022 
 

Na konci školského roka 2021/2022 môžeme hodnotiť, že bol náročný, zaujímavý, pestrý. Negatívne 

bol poznačený v prvom polroku pandémiou, častými triednymi karanténami (od septembra ich bolo  

35, posledná skončila 1. marca) a v druhom polroku ešte aj krízou a vojnovou situáciou na Ukrajine. 

Viacero hromadných školských podujatí (imatrikulácie, stužkové, lyžiarsky kurz, vianočné posedenia, 

zážitkové tematické vzdelávanie...) sa nemohlo konať a vyučovanie a dokonca aj vstup do školy boli 

obmedzované alebo aj zakázané. Pozitívne bolo, že sme mohli veľkú časť roka vyučovať zo školy 

a prezenčne. Uskutočnili sa niektoré hromadné podujatia, školské slávnosti – Deň Európy, Deň 

športu, Deň UNESCO. Bol aj plavecký kurz pre druhákov, pre tretiakov kurz ochrany života a zdravia, 

účelové cvičenia, Deň učiteľov, exkurzie – aj zahraničné (Viedeň, Štrasburg). Nielen prijímačky ale aj 

maturity sa konali konečne, po troch rokoch, bez výraznejších obmedzení.  

Pevná pozícia našej školy, OA Prievidza, ako najlepšej strednej odbornej školy v regióne sa ešte 

upevnila. Rozvinuli sme možnosti duálneho vzdelávania o ďalších zamestnávateľov (Kolten, Scheuch, 

Partners, znacenie.sk) a žiakov s učebnými zmluvami. Duálne vzdelávanie nám prináša množstvo 

výhod a príležitostí, prepája školu s praxou, s regiónom a s uplatnením sa našich absolventov. 

Z duálom sme začali len pred tromi rokmi a stále sa ho snažíme zlepšovať. Boli sme nominovaní na 

Národnú cenu kvality v odbornom vzdelávaní v kategórii Prínos pre komunitu. Stali sme sa členom 

SOPK, ASOŠS, INTERINFO. Ministerstvo nám schválilo akreditovaný program ďalšieho vzdelávania 

Účtovník s tromi modulmi. Na základe výzvy Republikovej únie zamestnávateľov a s podporou 

zriaďovateľa sme vypracovali žiadosť o prestížne označenie OA Prievidza za Centrum odborného 

vzdelávania a prípravy v sektore administratíva, financie, manažment. Naším garantom je Slovenská 

banková asociácia. Pokračovali sme v predchádzajúcich projektoch, ale aj sme sa zapojili do 

niektorých nových projektov ako sú IT akadémia, UNESCO škola, EPAS, Euroscola, INTERREG, 

Sektorovo riadené inovácie, UNICEF, Centrum OVP, Erasmus, ISIC, ECDL, Interinfo, KROS, PP, 

Enviroprojekt, Aj TY v IT, Spolu úspešnejší 2021 a 2022, Zmudri.sk, Ekoalarm, Participatívny rozpočet, 

Zážitkové vzdelávanie, mandátny certifikát, jazykový kurz pre cudzincov...  

Projekty, ako aj celý náš školský vzdelávací program sú vlastne prostriedkom na splnenie toho 

najdôležitejšieho – aby výchova a vzdelávanie v našej škole boli kvalitné, moderné, príjemné, účinné. 

Aby boli na prospech žiakom, zákonným zástupcom, spoločnosti.  

Ďakujem všetkým učiteľom a ich žiakom, ktorí sa zaslúžili, že vo výsledkoch celoslovenských súťaží 

sme, tak ako vlani, opäť najlepšou strednou odbornou školou Trenčianskeho kraja. Naši súťažiaci 

vynikli v spracovaní informácií na počítači (písanie, úprava textu, wordprocesing), v SOČke, 

v Olympiáde ľudských práv. Výborné výsledky sme mali aj v Mladom účtovníkovi, v športových 

okresných súťažiach, v Kalokagatii, iBobor, Matematický klokan, Finančná olympiáda, jazykové 

olympiády... Traja naši pedagógovia boli ocenení ku Dňu učiteľov od mesta Prievidza. 

Za kvalitnú a dlhoročnú prácu na našej škole ďakujem Mgr. E. Kontrovej a tiež Ing. J. Krajčíkovej, pre 

ktoré to bol posledný školský rok na OA Prievidza. Ďakujem p. zástupkyniam a p. Ing. Antolovej za 

každodennú, trpezlivú a cieľavedomú spoluprácu vedúcich zamestnancov školy. Ďakujem Rade školy, 

Školskému parlamentu, odborovým organizáciám, Rodičovskému združeniu, spolupracujúcim 

firmám, podnikateľom, nájomcom a dodávateľom. Ďakujem triednym učiteľom, učiteľom 

v kariérových pozíciách, nepedagogickým zamestnancom, vedúcim PK, koordinátorom a špecialistom, 

všetkým učiteľom a učiteľkám za vykonanú prácu v školskom roku 2021/2022.  

Želám žiakom, rodičom a zákonným zástupcom, zamestnancom Obchodnej akadémie v Prievidzi 

všetko dobré a prajem vám príjemné a pokojné prežitie dovolenkového obdobia a letných prázdnin. 

30. júna 2022       Mgr. Ivan Kadlečík 


