
Milí žiaci, vážení zamestnanci Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza. 

Pozdravujem vás a želám vám všetko najlepšie na začiatku nového školského roka 2021/2022. Teším 

sa na náš nový školský život a verím, že ste dokázali načerpať veľa pozitívnej energie, pevného 

zdravia, dobrej vôle, chuti do ďalšieho štúdia a do práce. Počas letných prázdnin sme si užili dostatok 

slnka, tepla, vody, hôr, prírody, možno aj mora a zahraničných destinácií. Strávili sme veľa príjemných 

dní  s rodinou, s príbuznými, priateľmi či kamarátmi.  

Žiaľ, na samom začiatku prázdnin, 8. júla 2021 nás zaskočila nečakaná tragédia. S hlbokou bolesťou 

v srdci sme prijali neuveriteľnú správu, že nás navždy opustila naša pani učiteľka, Ing. Katarína 

Gajdošíková. Budeme spomínať na ňu s láskou. Bola dobrou učiteľkou, starostlivou matkou, 

zodpovednou a empatickou kolegyňou... Venujme jej tichú spomienku. (Minúta ticha). Ďakujem. 

Prázdniny sú vraj ako ľudský život – utekajú najprv pomaly a potom stále rýchlejšie. A tak to bude aj 

s novým školským rokom. Od zajtra začneme vyučovanie podľa školského rozvrhu, pomaly príde 

október, jesenné prázdniny, Vianoce... A zrazu tu budú maturity, prijímačky, koncoročné 

vysvedčenia! Naším cieľom je, aby sme postupne za tých približne 40 týždňov roka splnili všetky ciele 

a plán práce školy, dodržali školský vzdelávací program, uplatnili naše silné stránky a využili 

príležitosti na rozvoj.  

Piliermi, na ktorých stojí naša škola, sú každý jeden žiak a každý pedagogický aj 

nepedagogický zamestnanec. Vysoko si vážime - a záleží nám na úzkej komunikácii s rodičmi, ktorí 

nám dávajú svoje najcennejšie – vlastné deti. Sme otvorení na spoluprácu existujúcim aj ďalším 

zamestnávateľom, ktorí sa venujú našim žiakom v systéme duálneho vzdelávania. Základnými 

hodnotami, z ktorých dlhoročne vychádza naša činnosť a naše kroky sú sloboda, demokracia, ľudská 

dôstojnosť, rovnosť, ľudské práva, inklúzia.  Podporujeme ochranu životného prostredia, hrdosť na 

svoju školu, ohľaduplnosť, profesionalitu práce, vzájomnú úctu a dôvera... Sme celoslovensky 

najlepšou školou v programe Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, školou zapojenou v sieti 

UNESCO,  školou priateľskou k deťom UNESCO, IT akadémiou, certifikovanou školou pre meranie 

výsledkov vzdelávania, duálnou školou, najlepšou školou v spracovaní informácií na počítači, naši 

šikovní žiaci sa umiestňujú na prvých miestach v olympiádach, stredoškolskej odbornej činnosti, 

v kultúre a v športe. 

Prvý ročník pomaturitného štúdia tento rok neotvárame, nebolo možné zriadiť novú triedu. Prvý 

ročník v odbore obchodná akadémia začne študovať 60 bývalých žiakov deviateho ročníka na rôznych 

základných školách nášho okresu a blízkeho okolia. Od 1. septembra 2021 náš tím zamestnancov OA 

Prievidza posilnia dve nové pani učiteľky – Mgr. Anna Bércešová, učiteľka angličtiny a ruštiny, Ing. 

Helena Kajanová, PhD, učiteľka účtovníctva a odborných profesijných predmetov. Prajem vám 

všetkým, aby sa naplnili vaše očakávania a ďakujem za záujem ochotu študovať a pracovať na našej 

škole. 

A teraz, milí kolegovia a žiaci, pustime sa do práce, s novým školským rokom prichádzajú nové 

pravidlá - oboznámte sa dôkladne s pokynmi riaditeľa školy na nový rok, so školským semaforom, 

COVID automatom, s upraveným školským poriadkom, BOZP a GDPR atď... Nápomocní vám v tom 

isto budú všetci vedúci zamestnanci, triedni učitelia, učitelia na kariérových pozíciách,  pedagogická aj 

nepedagogickí zamestnanci OA Prievidza. Prajem vám veľa zdravia, spokojnosti, dobrej vôle a nech sa 

nám všetkým vo vzájomnej úcte a dôvere dobre darí. Šťastný nový rok 2021/2022! 

 

Prievidza, 2.9.2021      Mgr, Ivan Kadlečík, riaditeľ školy 


